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وكمية التوازن للسلعة ىف نظام اقتصاد السوق ، أو االقتـصاد   والطلب حيددان سعر رأينا ىف الفصل الثالث كيف أن منحىن العرض1. 

  .ومرونة العرض  وم مرونة الطلبمفه إىل وىف هذا الفصل سوف ميتد احلديث .احلر 
 .هى الىت تقيس النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املطلوبة من سلعة ما نتيجة لنسبة مئوية حمددة من التغري ىف السعر) ED( مرونة الطلب 2.

  . ED  > 1نت كا إذا وانه غري مرن  ،ED  1 =كانت إذا وإنه ذو مرونة حدية ،ED  < 1كانت  إذا وحنن نقول أن العرض مرن
 عند اخنفاض سعر السلعة ، يكون الطلب مرنا ، أو ذا مرونة حدية ، أو غري مرن ، بناءا على وضع إمجاىل اإليرادات ارتفاعا أم ثباتا                3.

  . أم اخنفاضا على الترتيب 
نسبة مئوية معلومة مـن الـتغري ىف       فهى تقيس النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املعروضة من سلعة ما نتيجة ل            ) ES( أما مرونة العرض     4.

  . ES > 1كانت  إذا وانه غري مرن  ،ES = 1كانت  إذا وانه ذو مرونة حدية  ،ES < 1كانت  إذا ويقال أن العرض مرن .السعر 
، كلمـا ازداد  كلما كان الطلب غري مرن  إنه فعلى سبيل املثال ، جند. وعديدة   يتميز مفهوم املرونة مبا له من تطبيقات عملية نافعة5.

 ومن ناحية أخرى عندما يكون الطلب معلوماً، جنـد  .العبء الواقع على املستهلكني من جراء الضريبة اجلديدة املفروضة على املنتجني

  . كلما زادت مرونة العرض ، كلما زاد عبء الضريبة املفروضة على املستهلكني  إنه
  

  
وهى قياس متوسط النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املطلوبة من سلعة ما نتيجة ملتوسط النسبة املئويـة للـتغري ىف     : )ED(مرونة الطلب     

 ED  < 1كانـت   إذا ويقال أن الطلب مرنا ، أو حدى املرونة أو غري مرن ، .ويتم التعبري عن هذه النسبة بعدد موجب حبت  السعر
  . على الترتيبED >  1  أو ED  = 1و

وهى قياس متوسط النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املعروضة من سلعة ما نتيجة ملتوسط النسبة املئويـة للـتغري ىف    ): ES(مرونة العرض   
 ES  < 1كانت  إذا ويقال أن العرض مرن ، أو حدى املرونة أو غري مرن ، .ويتم التعبري عن هذه النسبة بعدد موجب حبت  السعر ،

  . على الترتيبES >  1 أو  ES  = 1و
من سلعة ما مـع   ) ويقدرون على شرائها (وهو وضع السوق الذى تتساوى عنده الكمية الىت يرغب املستهلكون ىف شرائها : التوازن
  . الذى يتحقق عنده التوازن السعر

ملستهلكني للضريبة احلدية الىت حتصل عليها احلكومة من ويشري العبء الواقع على ا .وهو اجلانب املدفوع من الضريبة : عبء الضريبة
وكلما قلت مرونة  .ذلك اجلانب من العبء الضريىب الذى يقع فعليا على كاهل املستهلك ىف صورة زيادة سعرية  إىل  يشري-املنتجني
  . وزادت مرونة العرض كلما زاد عبء الضريبة على املستهلك  الطلب

 بري البياىن الذى يوضح إمجاىل كمية السلعة الىت يقدر املستهلكون على شرائها خالل فترة زمنية معينة ،وهو التع: منحىن طلب السوق

ويكون منحىن طلب السوق على السلعة سالب امليل ،  .ومقابل عدة أسعار بديلة ، مع افتراض ثبات باقى العوامل املؤثرة على الطلب 
  . ا اخنفض سعرها نظرا لزيادة الكمية املباعة من السلعة كلم

وهو التعبري البياىن الذى يوضح إمجاىل كمية السلعة الىت يرغب املنتجون ىف إنتاجها أو بيعها خالل فترة زمنيـة               : منحىن عرض السوق  
وعادة ما يكون منحىن عرض الـسوق مـن    .ومقابل عدة أسعار بديلة ، مع افتراض ثبات باقى العوامل املؤثرة على العرض  معينة ،
  . رفع أسعار اعلى حلفز املنتجني على طرح املزيد من السلعة  إىل عة موجب امليل ، نظرا الضطرار املستهلكالسل
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الضغط على سعر الـسلعة حنـو    إىل ويؤدى وهو زيادة الكمية املطلوبة عن الكمية املعروضة من سلعة ما ىف فترة زمنية معينة: العجز
  . االرتفاع 
الضغط على سعر السلعة حنـو   إىل ويؤدى عروضة عن الكمية املطلوبة من سلعة ما ىف فترة زمنية معينة،وهو زيادة الكمية امل: الفائض
  . االخنفاض

واخلدمات ، أى ما يـساوى الـسعر مـضروبا ىف     وهو إمجاىل ما يتم احلصول عليه من املال مقابل السلع): TR(إمجاىل اإليرادات 
  . الكمية

 
 

  وسعر السوق  والعرض الطلب14.1  
  مرونة الطلب 14.2  
 وإمجاىل اإليرادات  املرونة14.3  
  مرونة العرض 14.4  
  تطبيقات املرونة 14.5  

  
  14.1    

مث قمنـا ىف  . ومنحىن العرض  جدول العرض إىل3.3 وىف القسم  ومنحىن الطلب ، بالتقدمي ملفهومى جدول الطلب3.1 قمنا ىف القسم 
وبعـد أن   .وكمية التوازن ىف إطار نظام السوق احلرة  والعرض معا ، حيث أظهرنا كيف يتم حتديد سعر  مبناقشة الطلب3.5القسم 

وهو مناقشة مفهوم قياس  ما هو أبعد من ذلك ، إىل نقوم مبراجعة هذه املفاهيم األساسية بشكل خمتصر ، سوف نتطرق ىف هذا الفصل
  . والعرض مع إلقاء الضوء على فائدة املرونة ىف بعض النواحى التطبيقية  مرونىت الطلب

 14.1 : كـان هنـاك    إذا ويوضح اجلدول ما .وعرض السوق من القمح   تصورا افتراضيا جلدول طلب1-14يعرض اجلدول
 ويظهر جدول طلـب  .وازن مستوى الت إىل تعرض السعر لنوع من الضغط حىت يصل إىل فائض أو عجز عند كل سعر ، كما يشري

 إىل ، يتحقق فائض يـؤدى  3$و 4$ ىف حالة السعر  إنه ويتضح لنا من الشكل .1-14وعرض السوق موضحني بالرسم ىف الشكل 

، نظرا الن الكميـة  2$وعليه يبلغ سعر التوازن  .ارتفاع السعر  إىل  ، فانه يوجد عجز يؤدى1$أما عندما يبلغ السعر . خفض السعر 
  . تساوى الكمية املعروضة متاما )  كيلة 4500(  من القمح شهريا املطلوبة

  1-14جدول 
 السعر

)دوالر لكل كيلة(  
  الكمية املطلوبة ىف السوق

  ) كيلة لكل شهر1000(
  الكمية املعروضة ىف السوق

  ) كيلة لكل شهر1000(
(+) الفائض
  )-(أو العجز

الضغط على 
 السعر

 إىل أسفل 5+ 7.0 2.0 $4
 إىل أسفل 3+ 6.0 3.0 3
 متزن 0 4.5 4.5 2
 إىل أعلى 4- 2.5 6.5 1
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14.2  

هى الىت تقيس متوسط النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املطلوبة من سلعة ما نتيجة ملتوسط النسبة املئويـة                 ) ED(مرونة الطلب   
  للتغري ىف كمية الطلب النسبة املئوية  =  ED :واملعادلة اخلاصة بذلك هى .للتغري ىف السعر 

        النسبة املئوية للتغري ىف السعر        
          التغري ىف السعر÷النسبة املئوية للتغري ىف كمية الطلب                                  =     

           السعر األصلى         كمية الطلب األصلية                                                
ولتفادى الوقـوع ىف   .نتائج خمتلفة  إىل وأن كان ذلك قد يؤدى بنا والسعر اجلديد ، على أساس الكمية اجلديدة  EDكما ميكن قياس 

  : ومتوسط السعر على النحو التاىل   متوسط الكميةعلى أساس) ED(هذه املشكلة ، عادة ما يقوم االقتصاديون بقياس 
                                                 ED =  التغري ىف السعر÷النسبة املئوية للتغري ىف كمية الطلب           

  2/        جمموع السعر  2/    جمموع كمية الطلب األصلية                                          
والذى يعرب عنه دائما على أساس وحـدات القيـاس         النحو تكون أداة أفضل للقياس من امليل ،وعلى هذا  . عدداً حبتاً EDو تكون 

 وذلك على الرغم من حترك كل من السعر  على أساس العدد املوجب ،EDكذلك دائما ما يتم التعبري عن ). d 14.3أنظر املسألة ( 

 ED  1 =كانت إذا وإنه ذو مرونة حدية ،ED  < 1كانت  إذا الطلب مرنويقال أن منحىن  .والكمية املطلوبة ىف اجتاهني متعاكسني 
  . ED  > 1كانت  إذا وإنه غري مرن ،

 14.2 :واملتوسطة ، ميكن قياس املرونة بني النقطتني واجلديدة واألسعار األصلية باستخدام الكميات B وA  على امتداد منحىن 
  :اىل وذلك على النحو الت ،1-14الطلب ىف الشكل 

ED=  التغري ىف السعر÷ التغري ىف الكمية   
         الكمية األصلية      السعر األصلى

= 2
2
4

1
4

2
1

4
1

2
1

==×=÷  

   التغري ىف السعر÷التغري ىف الكمية =      
         الكمية اجلديدة      السعر اجلديد

= 1
3
3

1
3

3
1

3
1

3
1

==×=÷  

      التغري ىف السعر÷ التغري ىف الكمية =    
  2/جمموع األسعار2       /      جمموع الكميات

= 4.1
5.2
5.3

1
5.3

5.2
1

5.3
1

5.2
1

2/)34(
1

2/)32(
1

==×=÷=
+

÷
+
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وعلى الطالـب   .  Aو Bبني النقطتني ) ىف املتوسط ( ونقول أن منحىن الطلب مرن  ومن املعتاد أن نقوم باستخدام النتيجة األخرية ،
  . ED  1 =) املتوسط  (  B و Eبني إنه القيام باملراجعة حىت يتحقق من

  
14.3     

وتبقى  ED  < 1كانت  إذا تتزايد) أى السعر مضروبا ىف الكمية ( عند اخنفاض سعر السلعة ، فأن إمجاىل إيرادات املنتجني 
، تكون النسبة املئوية للزيادة ىف ED  < 1عندما تكون  إنه والسبب ىف ذلك .ED > 1كانت إذا صوتتناق ،ED =  1كانت  إذا ثابتة

، فعندئـذ  ED = 1أما عنـدما تكـون   ) . TR(ومن مث يزداد إمجاىل اإليرادات  الكمية أكرب من النسبة املئوية لالخنفاض ىف السعر ،
، ED  > 1أخـرياً    عنـد  .  ثابتة TRومن مث تبقى  ئوية لالخنفاض ىف السعر ،تتساوى النسبة املئوية للزيادة ىف الكمية مع النسبة امل

   .  TRومن مث تنخفض  ،تكون النسبة املئوية للزيادة ىف الكمية اقل من النسبة املئوية لالخنفاض ىف السعر 
كانت  إذا وذلك بناءا على ما كلما اخنفض السعر ، يكون الطلب مرنا ، أو حدى املرونة ، أو غري مرن إنه كما ميكنا القول

  . اإليرادات احلدية تشهد ارتفاعا أم تبقى ثابتة ، أم تنخفض على الترتيب 
  

 14.3 : هـو  ) 2-14واملوضح باجلـدول  (1-14 طبقاً لقاعدة إمجاىل اإليرادات ، يظهر لنا أن منحىن إمجاىل السوق بالشكل
واختـر اإلجابـة    )14.2أنظر مثـال   (  Cو E  وإنه غري مرن بني E و B بنيوإنه حدى املرونة  ،B و Aمنحىن مرن بني النقطتني

   ) .                      5الصحيحة رقم 
  2-14جدول

 P اهلدف
)بالدوالر(  

QD  
)باآلالف(  

TR 
)باأللف دوالر(  

 
ED 

A 
B 
E 
C 

$4 
3 
2 
1 

2.0 
3.0 
4.5 
6.5 

$8.0 
9.0 
9.0 
6.5 

 مرن
 حدى
 غري مرن

  
  كلما طالت    (3).  كلما زادت نسبة الدخل املنفق على السلعة         (2).  كلما زاد عدد السلع البديلة املتاحة        (1):  تزداد مرونة الطلب  
  .الفترة الزمنية املعينة 

  
  14.4  

 . ىف السعر  هى الىت تقيس النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املعروضة من سلعة ما ، نتيجة للنسبة املئوية للتغري ESمرونة العرض
والكميـة   قمنا باستخدام الـسعر  إذا قيم خمتلفة ملرونة العرض إىل وكما رأينا ىف حالة مرونة الطلب ، كذلك هنا أيضا ميكنا التوصل

   -:والسعر على النحو التاىل  ولتجنب الوقوع ىف هذه املشكلة ، نعاود استخدام متوسط الكمية .األصليني أو اجلديدين 
                                                ES    =      التغري ىف السعر÷التغري ىف الكمية املعروضة            

  2/       جمموع السعر  2/    جمموع الكميات املعروضة                                          
وإنه ذو  ، ES < 1كانت  إذا ويقال أن العرض مرن .تحركان ىف نفس االجتاه والكمية ي وموجب ألن السعر  عدد حبت ESو تكون 
  . ES > 1كانت  إذا وإنه غري مرن ،ES = 1 كانت  إذا مرونة حدية
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 14.4 :متوسط املرونة بني النقطتنيF و E  هو1-14 على امتداد منحىن العرض ىف الشكل :  
ES  = 

2/)5.45.2(
2

+
 ÷

2/)21(
1

+
 =  

1
5.1

5.3
1

5.1
1

5.3
1

×=÷  = 43.0
5.3
5.1

=  

71.0و على الطالب التحقق من ذلك ، حىت يرى أن  
25.5
75.3

≈ =ES بني  E وG .  فهو غـري  1-14أما منحىن العرض ىف الشكل
  ) . 14.13أنظر املسألة (ثر مرونة كلما طالت الفترة الزمنية املعينة  ، مث يصبح أك G وFمرن بني 

  
  14.5  

كان من الالزم زيادة أو خفض سعر  إذا فاملرونة هى الىت ختربنا عما. يتميز مفهوم املرونة مباله من عدة تطبيقات عملية نافعة 
كذلك تفسر لنا املرونة سبب ارتفاع دخـول املـزارعني ىف   . مجاىل اإليرادات وذلك بغرض زيادة إ تذكرة املترو أو أجرة التاكسى ،
كلما قلت مرونـة الطلـب    إنه ذلك يوضح لنا مفهوم املرونة إىل وباإلضافة  ) .14.14أنظر املسألة ( مواسم ضعف أو سوء احلصاد 

  حلديـة الـىت يـدفعها املنتجـون      على سلعة ما ، كلمـا زاد عـبء الـضريبة الواقـع علـى املـستهلكني نتيجـة للـضريبة ا                     
وىف حالة قدر معلوم من الطلب ، كلمـا زاد عـبء    كلما زادت مرونة العرض إنه ومن ناحية أخرى ، نرى ).14.15انظر املسألة ( 

ية ملختلف أخرياً ميكن أن تسهم املرونة ىف مساعدة احلكومة على حتديد التكلفة النسب         ). 14.16أنظر املسألة   ( الضريبة على املستهلكني    
  ) . 14.17أنظر املسألة ( واملزارعني  الربامج املتوفرة لتحسني أحوال الزراعة
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  ما الذي يوضحه جدول ومنحىن الطلب؟) أ (  14.1.

  ما الذي يوضحه جدول ومنحىن العرض؟) ب        (
  وق يف إطار نظام السوق احلرة؟كيف يتم حتديد سعر السلعة يف الس) ج        (
  ما هو العنصر الثابت عند القيام برسم منحىن الطلب؟ وما الذي حيدث يف حالة حدوث تغري؟) د        (
  ما هو العنصر الثابت عند القيام برسم منحىن العرض؟ وما الذي حيدث يف حالة حدوث تغري؟)  هـ        (
  :احلل

طلوبة من السلعة لكل وحدة زمنية مقابل جمموعة أسعار خمتلفة، وذلك مع افتراض ثبات بـاقي                يوضح جدول الطلب الكمية امل    ) أ  ( 
وبرسم جدول الطلب، فإننا حنصل على منحىن الطلب، وهو سالب امليل بسبب وجود عالقة عكسية بـني   . األمور املؤثرة على الطلب   

  ).3.1راجع القسم (السعر والكمية مبحاذاة منحىن الطلب 
ح جدول العرض الكمية املطلوبة من السلعة لكل وحدة زمنية مقابل جمموعة أسعار خمتلفة، وذلك مع افتراض ثبات بـاقي                    يوض) ب(

وبرسم جدول العرض، فإننا حنصل على منحىن العرض، وعادة ما يكون موجب امليل، نظراً ألنـه كلمـا          . األمور املؤثرة على العرض   
  ).3.3راجع القسم (املطروحة منها ارتفع سعر السلعة كلما ازدادت الكمية 

من تقـاطع منحنيـي   ) أى السعر والكمية املطلوبني يف السوق(ضمن إطار السوق احلرة ، يتم حتديد سعر وكمية التوازن للسلعة   ) ج(
 خـالل  وهذا السعر هو الذي تتساوى عنده كمية السلعة اليت يرغب املستهلكون يف شرائها. الطلب والعرض للسوق على هذه السلعة    

وبارتفاع السعر، تنخفض الكمية املطلوبة، أما اخنفاض الثمن عن مستوى          . فترة زمنية معينة مع الكمية اليت يرغب املنتجون يف طرحها         
وعليه . رفع السعر حنو مستوى التوازن إىل ، وهو العجز الذي يؤدي.زيادة الكمية املطلوبة عن الكمية املعروضة إىل التوازن فإنه يؤدي

  ).3.5راجع القسم (الثبات حاملا يتم الوصول إليه  إىل سعر التوازن يف السوقمييل 
يفترض عند حتديد منحىن طلب السوق على سلعة ما أن عدد املستهلكني وأذواقهم ودخوهلم النقدية وسعر السلع ذات الصلة هي                    ) د(

دد املستهلكني، أو بزيادة دخلهم النقدي أو بارتفـاع   بزيادة ع–أعلى  إىل  أو ينحرف–ويزيد منحىن طلب السوق . أمور تبقى ثابتة
 اخنفاض منحىن الطلب، أي احنرافه إىل أما حدوث تغريات عكسية، فإا تؤدي. أسعار السلع البديلة أو اخنفاض أسعار السلع املكملة

أعلى، بينمـا ميـيالن    إىل ىن الطلبومن املعروف أن سعر وكمية التوازن لسلعة ما يف السوق مييالن للزيادة باحنراف منح. أسفل إىل
  .أسفل إىل لالخنفاض باحنرافه

عند حتديد منحىن العرض لسلعة ما يف السوق، يفترض ثبات التكنولوجيا وأسعار عناصر اإلنتاج وأسعار الـسلع الداخلـة يف                    ) هـ(
عناصر اإلنتاج أو الـسلع األخـرى   واخنفاض أسعار  ويؤدي كل من زيادة عدد وحجم منتجي السلعة، وتطور التكنولوجيا. اإلنتاج

أى احنـراف مـنحىن   ( زيادة منحىن العرض هلذه السلعة ىف السوق بأكملها  إىل  تؤدى كل هذه األمور–الداخلة ىف العملة اإلنتاجية 
  . وارتفاع الكمية  خفض سعر التوازن ىف السوق إىل األمر الذى يؤدى) اسفل  وإىل العرض ميينا
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  . وعرض السوق من القمح جدول لطلب) a(3-4 1يعرض اجلدول 14.2. 
  

 (a) 3-14جدول 
 
 السعر

)دوالر لكل كيلة(  

الكمية املطلوبة ىف   
          السوق        

)بليون كيلة سنويا(  

الكمية املعروضة ىف 
            السوق      

)بليون كيلة سنويا(  
$5 
4 
3 
2 
1 

2.5 
3.5 
5.0 
7.0 

10.0 

5.7 
5.5 
5.0 
4.0 
2.5 

  
والضغط على السعر عندما خيتلـف عـن    وكمية التوازن للسوق ، مع إيضاح الفائض أو العجز قم بأعداد جدوال يوضح سعر) أ ( 

  . مستوى التوازن 
  ) أ ( قم برسم النتائج الىت تصل إليها ىف القسم ) ب(

  :احلل 
  ).b (3-14أنظر اجلدول ) أ ( 
  .2-14انظر الشكل ) ب(

  (b) 3-14جدول 
 السعر

)دوالر لكل كيلة(  
QD  

)بليون كيلة لكل سنة(  
QS  

)بليون كيلة لكل سنة(  
(+) الفائض
  )-(أو العجز

الضغط على 
 السعر

 إىل أسفل 3.2+ 5.7 2.5 $5
 إىل أسفل 2.0+ 5.5 3.5 4
 متزن 0 5.0 5.0 3
 إىل أعلى 3.0- 4.0 7.0 2
 إىل أعلى 7.5- 2.5 10.0 1
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.14.3    

وكيف نقيس جتاوب الكمية املطلوبة من السلعة إزاء التغري ىف  الذى حيدث للكمية املطلوبة من السلعة عندما ينخفض سعرها ؟ما ) أ ( 
  سعرها ؟ 

  والنسبة املئوية للتغري ىف السعر ؟  وكيف ميكن حساب النسبة املئوية للتغري ىف الكمية ، ما هى املعادلة اخلاصة مبرونة الطلب ؟) ب(
  وكيف خيتلف ذلك عن مرونة الطلب ؟  قيس ميل منحىن الطلب ؟كيف ن) ج(
وكيف ميكن ملرونة الطلب التغلب علـى   ملاذا يعترب ميل الطلب قياسا غري كاف لتجاوب الكمية املطلوبة من السلعة إزاء سعرها ؟) د(

  هذه الصعوبات ؟ 
  :احلل

أسـفل   إىل وهو األمر الذى يشري إىل وجـود حتـرك   ل وحدة زمنية ،عند اخنفاض سعر السلعة ، تزداد الكمية املطلوبة منها لك) أ ( 
وحنن نقيس جتاوب الكمية املطلوبة من السلعة لكل وحدة زمنية مبرونـة الطلـب          .مبحاذاة منحىن الطلب على السلعة السالب امليل 

)ED. (  
  النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املطلوبة من السلعة  =  ED) ب(

                   النسبة املئوية للتغري ىف سعر السلعة       
ونظرا  و ميكن أجياد النسبة املئوية للتغري ىف الكمية املطلوبة من السلعة بقسمة التغري ىف الكمية على الكمية األصلية أو الكمية اجلديدة ،

، لذا نقوم بقسمة التغري ىف الكمية على متوسط الكميـتني           ألننا حنصل على نتائج خمتلفة باستخدام الكمية األصلية أو الكمية اجلديدة            
ولتفـادى   وباملثل ميكن أجياد نسبة التغري ىف السعر بقسمة التغري ىف السعر على السعر األصلى أو الـسعر اجلديـد ،   واجلديدة األصلية

  .احلصول على نتائج خمتلفة ، عادة ما تستخدم متوسط السعر 
ومب أننا نقوم بوضع السعر علـى   .ى نقطتني على خط من خالل التغري الراسى مقسوما على التغري األفقى ميكن أجياد امليل بني أ) ج(

والكمية على احملور األفقى عند قيامنا برسم منحىن الطلب ، لذا فان ميل منحىن الطلب يقاس بالتغري ىف السعر مقـسوما   احملور الراسى
  الطلب الىت تقيس النسبة املئوية للتغري ىف الكمية مقسوما على النسبة املئوية للتغري ىف السعر وخيتلف عن مرونة  .على التغري ىف الكمية 

وذلك ألنه يتم التعبري  ال ميكن مليل منحىن الطلب أن يكون قياسا كافيا لتجاوب الكمية املطلوبة من السلعة إزاء التغري ىف سعرها ،) د(
طن ، حنصل على ميل خمتلف  إىل والرطل .مستندات  إىل كتغري الدوالر( ات القياس هذه وحيدد وحد .عن امليل بوحدات قياس حمددة 

نظرا للتعبري عن ميل املنحىن بوحدات قياس حمددة ، لذا ال ميكن استخدامه ملقارنـه   إنه ذلك جند إىل وباإلضافة .لنفس منحىن الطلب 
أما مرونة الطلب ، فهى جتعلنا تتفادى مثل هذه الصعوبات مبقارنه النسب            . جتاوب الطلب على سلعة خمتلفة إزاء التغريات ىف أسعارها          

  . املئوية للتغري الىت ال ترتبط ا وحدات قياس معينة 
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  : واملتوسطني بني النقاط واجلديدين والسعر األصليني  باستخدام الكمية 2-14أوجد مرونة منحىن طلب السوق ىف املسألة14.4. 
   Fو C )د  ( Cو E )ج  ( Eو B )ب  ( AوB) أ ( 

  : احلل
  :والسعر األصليني هى  عند استخدام الكميةB و Aمرونة الطلب بني النقطتني ) أ ( 

ED =  2
5.2

5
1
5

5.2
1

5
1

5.2
1

==×=÷  

  : والسعر اجلديدين و باستخدام الكمية
ED =  14.1

5.3
4

1
4

5.3
1

4
1

5.3
1

==×=÷  

  :والسعر و باستخدام متوسط الكمية
ED =  5.1

3
5.4

1
5.4

3
1

5.4
1

3
1

2/)45(
1

2/)5.35.2(
1̀

==×=÷=
+

÷
+

 

  :والسعر األصليني هى  عند استخدام الكميةE وBمرونة الطلب بني النقطتني ) ب(

ED =  71.1
5.3

6
1
4

5.3
5.1

4
1

5.3
5.1

==×=÷  

  :وباستخدام الكمية والسعر اجلديدين
ED =  90.0

5
5.4

1
3

5
5.1

3
1

5
5.1

==×=÷  

  :وباستخدام متوسط الكمية والسعر
ED =  24.1

25.1
25.5

5.3
1

25.4
5.1

==÷  

  :والسعر األصليني  عند استخدام الكميةC وEتني مرونة الطلب بني النقط) ج(

 ED =  20.1
5
6

1
3

5
2

3
1

5
2

==×=÷  

  :وباستخدام الكمية والسعر اجلديدين
ED =  57.0

7
4

1
2

7
2

2
1

7
2

==×=÷  

  :وباستخدام متوسط الكمية والسعر
ED =  83.0

6
5

1
5.2

6
2

5.2
1

6
2

==×=÷  

  :عر األصليني عند استخدام الكمية والسF و Cمرونة الطلب بني النقطتني ) د(

ED =  86.0
7
6

1
2

7
3

2
1

7
3

==×=÷  

  وباستخدام الكمية والسعر اجلديدين
ED =  30.0

1
1

10
3

1
1

10
3

=×=÷  

  وباستخدام متوسط الكمية والسعر
ED =  53.0

5.8
5.4

1
5.1

5.8
3

5.1
1

5.8
3

==×=÷  
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  -: ، أوجد مرونة طلب السوق بني النقاط 4-14من جدول طلب السوق املفترض الوارد باجلدول  14.5
    . ′Fو ′C) د  ( ′Cو ′E )ج   ( ′Eو′B )ب  ( ′B و ′A ) أ(

 4-14جدول 
 
 السعر

)دوالر لكل كيلة(  

الكمية املطلوبة ىف 
السوق             

  )بليون كيلة سنويا(

 االحتمالية أو
  اهلدف

$5 
4 
3 
2 
1 

3.5 
4.2 
5.0 
6.0 
7.5 

A′ 
B′ 
E′ 
C′ 
F′ 

  
 العكس ، لذا فأننا نتتبع الطريقة التقليدية الىت تتمثل ىف استخدام متوسـط الكميـة  ال يوجد شىء حمدد يدل على  إنه مب) أ : ( احلل

   : ′B و  ′Aوعليه جند بني النقطتني   . 4-14والسعر لقياس جدول طلب السوق ىف اجلدول
ED =   82.0

85.3
15.3

1
5.4

85.3
7.0

5.4
1

85.3
7.0

2/)54(
1

2/)2.45.3(
7.0

==×=÷=
+

÷
+

 

   :  ′E و ′Bبني النقطتني ) ب (
ED =  61.0

6.4
8.2

1
5.3

6.4
8.0

5.3
1

6.4
8.0

==×=÷  

  
  : ′C و ′Eبني النقطتني ) ج(

ED =  45.0
5.5
5.2

1
5.2

5.5
1

5.2
1

5.5
1

==×=÷  

  
  : ′Fو  ′C بني النقطتني ) د(

ED =  33.0
75.6
25.2

1
5.1

75.6
5.1

5.1
1

75.6
5.1

==×=÷  

  
   : D2 بالرمز 4-14 وطلب السوق باجلدول   DIبالرمز3-14 أشرنا لطلب السوق باجلدول  إذا 14.6.

  . Bو A  بني النقطتني  EDو قارن بني هذا امليلو -  Bو  A  بني النقطتني D1أوجد ميل) أ(
  .  DIواملتوسطني ىف  واجلديدين والسعر األصيلني  الىت حنصل عليها باستخدام الكميةEDما العالقة بني ) ب(
  ؟  D2 و    DIاسفل على  إىل  كلما حتركناEDما الذى حيدث لـ ) ج(
  ؟ D2ىف  ED  و  DI ىف EDما العالقة بني ) د(
   ؟ D2 و  DIمن خالل ميل ) د(هل ميكن تفسري اإلجابة على القسم .  على نفس جمموعة احملاور  D2 و DIرسم أ) هـ(

  :احلل 
)1(التغري ىف السعر على التغري ىف الكمية أو  =  B و  A بني النقطتني D1ميل) أ ( 

1
1

−=
+
انظـر حـل    [ EDوخيتلف هذا عن  .−

  ) ]. أ ( 14.4املسألة 
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 إذا وتبلغ أصغر حد هلا والسعر األصليني ، مت استخدام الكمية إذا  عند أكرب حد هلاED ، دائما ما تكون D1عند أى حترك حماذاة ) ب(

 الىت حنصل ED دائما واقعة ما بني EDوالسعر املتوسطني ، فستكون  مت استخدام الكمية إذا أما. والسعر اجلديدين  مت استخدام الكمية
أنظر ( والسعر اجلديدين من ناحية أخرى   الىت حنصل عليها باستخدام الكميةED و والسعر األصليني من ناحية ام الكميةعليها باستخد

  ) . 14.4املسألة 
وأن كان ال ميكـن   وعادة ما حيدث ذلك ،  )15.4 و 14.4أنظر املسألتني  ( ED تنخفض D2  و  D1اسفل على  إىل بالتحرك) ج(

  .  احلدوث اعتباره قاعدة دائمة
   . D2اكرب على ) املتوسطة  (  ED ، دائما ما تكون  D2  و DIوالتحركات على للتغريات املناظرة ىف األسعار) د(
   .3-14انظر الشكل ) هـ(

 

 
 

 قـع وهو ما قد جيعنا نتو ، D1 منها على D2 أقل على ED لذا دائما ما تكون D1 اكثر احندارا أو ذات ميل مطلق اكرب من D2مب أن 

ال يكون صحيحا دائما  إنه على الرغم من صحة هذا التوقع ىف حالتنا هذه ، أال. كلما زاد احندار منحىن الطلب كلما قلت مرونته  إنه
وضع تصورات عامة عن مرونة منحىن الطلـب مبجـرد   ) وال جيب علينا  بل(ولذلك ال ميكنا  .تتقاطع منحنيات الطلب  إذا وخباصة ،

  .ميله   إىل النظر
  بني النقاط 4-14 أوجد مرونة منحىن طلب السوق ىف الشكل 14.7.  

  مع ميل منحىن الطلب هذا ؟ )  ج(و  )ب(و  )أ ( كيف ميكن مقارنة نتائج األقسام ) د  ( Hو  F)ج ( Fو C)ب ( Cو A )أ ( 
  :احلل 

= C  ،EDو A بني النقطتني) أ(  3
2
6

1
3

2
2

3
1

2
2

النقطة املتوسطة  (  B ، عند النقطة EDى وهو ما يعادل احلصول عل ، ÷=×==

   .  Bعند النقطة  ) 3$( ومتوسط السعر  وحدتني( ، حيث قمنا باستخدام متوسط الكمية  ) C و Aبني
= F  ، EDو Cبني النقطتني ) ب(  1

4
4

1
2

4
2

2
1

4
2

النقطـة   (  E ، عنـد النقطـة  EDوهو ما يعادل احلصول على  ، ÷=×==
  . ) F و Cاملتوسطة بني

= D  ، ED و Fبني النقطتني ) ج(  
3
1

6
2

1
1

6
2

1
1

6
2

  .G ، عند النقطة EDوهو ما يعادل احلصول على  ، ÷=×==
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 هو خط مستقيم ، لذا فأن ميله يكون ثابتا عند4-14مب أن منحىن طلب السوق ىف الشكل ) د(
2
1)(

8
4)( بينما يكون : وعليه  −=−

أسـفل   ED > 1و E  عند النقطةED  = 1و ،E فوق النقطة املتوسطة  ED< 1يم ثابتا ، تكونمنحىن الطلب الذى على شكل مستق
  . وينطبق ذلك على مجيع احلاالت طاملا كان منحىن الطلب على شكل خط  مستقيم  .النقطة املتوسطة 

  
   . D2وآخر أفقى  )D1(على نفس جمموعة احملاور قم برسم منحىن طلب رأسى ) أ (  14.8 

  وملاذا ؟   ؟ D1ما هى مرونة ) ب   (     
  وملاذا ؟   ؟ D2ما هى مرونة ) ج        (

   -:احلل 
  .5-14أنظر الشكل ) أ ( 

  

 
عندما يكون ميل مـنحىن   إنه أى. دائما صفر لعدم وجود نسبة تغري ىف الكمية بغض النظر عن التغري ىف السعر  =  D1 لـ ED) ب(

  . وهو ما يصح دائما  .ر الطلب ال ائى ، تكون مرونته صف
 D عندما يكون إنه أى.   ال ائية ، نظرا الن نسبة التغري ىف الكمية كبرية جدا بالنسبة النعدام التغري ىف سعر الطلب D2 لـ ED) ج(

دتان الىت فيهـا  كما أن هاتني مها الوحي. واألفقية نادرة احلدوث  الحظ أن منحنيات الطلب الراسية. صفر  ، تكون مرونته ال ائية 
  . ميل املنحىن  إىل وذلك مبجرد النظر استنتاج سليم عن مرونة الطلب إىل ميكنا التوصل

  
 

  :واملرونة ىف احلاالت اآلتية ما العالقة بني إمجاىل اإليرادات 14.9.
  وملاذا ؟  اخنفاض السعر) أ(
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  وملاذا ؟ ارتفاع السعر) ب(
  واملرونة ؟  وإمجاىل اإليرادات اج العام الذى ميكنك الوصول إليه بالنسبة للعالقة بني السعرما هو االستنت) ج(

  :احلل 
 يتطلب أن تكون نسبة الزيـادة ىف   TRوالسبب ىف ذلك هو أن ارتفاع   .ED< 1 ، تكون  P تزداد باخنفاض TRكانت  إذا )أ ( 

 P دون تغري مع اخنفاض  TRبقيت  إذا أما.  ميكن اعتباره تعريفا للطلب املرن وهذا هو ما .الكمية اكرب من نسبة االخنفاض ىف السعر 

أى أن (  يتطلب أن تكون نسبة الزيادة ىف الكمية مساوية لنـسبة االخنفـاض ىف الـسعر     TR ، الن ثباتED= 1، فسوف جند أن 
يتطلب أن تكون نـسبة   TR  الن اخنفاضED> 1 ، تكون  P مع اخنفاض TRاخنفضت إذا إنه وأخريا جند ) .الطلب حدى املرونة 

  ). أى أن الطلب يكون غري مرن ( الزيادة ىف الكمية أقل من نسبة االخنفاض ىف السعر 
أى بسط (  يتطلب أن تكون نسبة االخنفاض ىف الكمية  TR ، الن ارتفاع ED> 1 ، تكون  P ترتفع بارتفاع  TRكانت  إذا )ب(

 TR الن ثبـات  ED= 1، تكون  Pثابتة مع ارتفاع TR كانت  إذا أما) أى  املقام ( زيادة ىف السعر أقل من نسبة ال) معادلة املرونة

 ، الن ED< 1 تكـون   Pمع ارتفاع TR اخنفضت إذا وأخريا .يتطلب أن تكون نسبة اخنفاض الكمية مساوية لنسبة الزيادة السعرية 
  . من نسبة الزيادة ىف السعر  يتطلب أن تكون نسبة االخنفاض ىف الكمية اكرب  TRاخنفاض

وإذا   .E> 1 ىف اجتاهني متقـابلني ، تكـون    TRو P حترك إذا أما. E>1ىف نفس االجتاه ، تكون  TR و Rحترك كل من إذا )ج(
  . وتذكرها  وتعد هذه إحدى املعادالت الىت يسهل على الطالب استخدامها .ED= 1  تكون P ثابتة مع ارتفاع واخنفاض  TRبقيت

  
  :واملرونة وإمجاىل اإليرادات والكمية   ضع جدوال لكل من األمور التالية ، موضحا العالقة بني السعر14.10.

  .3-14والشكل 3-14  باجلدول  D1) أ ( 
  .3-14والشكل 4-14 باجلدول  D2) ب(
  . 4-14الطلب بالشكل ) ج(

  :احلل
  .5-14انظر اجلدول ) أ ( 

غري مرنة ، ألنه  D1 ، تكون F و E ، أما بني TR ترتفع Pمرنة ، ألنه باخنفاض DI  تكون  ،5-14 ىف اجلدول  Eو A بني النقطتني
   ) 4-14وتلك الواردة باملسألة  قارن بني هذه النتائج(  هى األخرى  TRتنخفض P باخنفاض

   .6-14انظر جدول ) ب(
وتلـك   قارن بني نتائج هذه(  غري مرنة  D2ن ، لذا دائما ما تكو6-14ىف اجلدول  P تنخفض بشكل متواصل مع اخنفاض TRمب أن

  ).5-14الواردة باجلدول 
  

  5-14اجلدول 
 P  اهلدف

  )بالدوالر(
QD  

  )بليون كيلة لكل سنة(
TR 

  )بليون دوالر(
ED  

A  $5  2.5  $12.5  مرن  
B  4  3.5  14.0  

  E  3  5.0  15.0  مرن
  C  2  7.0  14.0  غري مرن

F  1  10.0  10.0  غري مرن  
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  .7-14انظر اجلدول ) ج  (
وغري مرن اسـفل تلـك    ،)  E(احملاور على شكل خط مستقيم يكون مرنا فوق نقطته املتوسطة اهلندسية  إىل أن منحىن الطلب املمتد

  ). 7-14انظر املسألة ( وحدى املرونة عندها  النقطة ، 
  6-14جدول 

 P  اهلدف
  )بالدوالر(

QD  
  )بليون كيلة لكل سنة(

TR 
  )ليون دوالرب(

ED  

A′  $5  3.5  $17.5  غري مرن  
B′  4  4.2  16.8  

  E′  3  5.0  15.0  غري مرن
  C′  2  6.0  12.0  غري مرن

F′  1  7.5  10.0  غري مرن  
  
  7-14جدول 

 P  اهلدف
  )بالدوالر(

QD  
  )بليون كيلة لكل سنة(

TR 
  )بليون دوالر(

ED  

  A  $3.5  1  $3.5  مرن  B  3.0  2  6.0  
 C  2.5  3  مرن

  
7.5  

  E  2.0  4  8.0  مرن
  F  1.5  5  7.5  غري مرن

G  1.0  6  6.0  غري مرن  
H  0.5  7  3.5  غري مرن  

  
  . رسم منحىن طلب حدى املرونة ىف مجيع أجزاؤه  أ14.11.
  :احلل

 .ثابتة عند كل نقطة ) أو املنطقة اسفل منحىن الطلب  ( TRد أن تبقى لكى يكون منحىن الطلب حدى املرونة ىف مجيع أجزاؤه ، الب

  .  عند كل نقطة ED = 1و  TR = 4 عبارة عن قطع مستطيلى زائد ، حيث  Dجند أن 6-14وىف الشكل 
  

  وملاذا ؟ هل يعترب الطلب على ملح الطعام مرنا أم غري مرن ؟) أ (  14.12.
  وملاذا ؟  هزة االستريو مرنا أم غري مرن ؟هل يعترب الطلب على أج) ب        (
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  :احلل
يعترب الطلب على ملح الطعام غري مرن ، ألنه ال توجد بدائل جيدة له ، كما أن حجم األنفاق العائلى على شراء ملح الطعام              

م ربات البيـوت خبفـض   ارتفع سعر امللح بشكل كبري ، فسوف تقو إذا وحىت .ال ميثل سوى جانب زهيد للغاية من إمجاىل الدخل 
  .  ED>1وتبقى  مشتروام من امللح بقدر ضئيل للغاية ،

وليست مـن ضـرورات    يعد الطلب على أجهزة االستريو مرنا ، الن هذه األجهزة مرتفعة الثمن ، كما أا من عناصر الرفاهية) ب(
 املـذياع،  إىل ذلك ميكن االستعاضة عنها باالستماعولذلك ميكن تأجيل أو جتنب شرائها عند ارتفاع أسعارها بشكل كبري ك احلياة ،

  . وأن كان ذلك بديال غري كامل 
  

 
  :بني النقاط) 2-14الشكل ( 2-14أوجد مرونة منحىن عرض السوق ىف املسألة  14.13.

   Hو G ) أ ( 
    Eو  H ) ب(
   L و  E) ح(
    N و   L) د(

   -:احلل 
   :  هىHو G مرونة العرض بني النقطتني) أ ( 

                                                ES    =      التغري ىف السعر÷التغري ىف الكمية املعروضة            
  2/       جمموع السعر  2/    جمموع الكميات املعروضة                                          

ES = 16.0
6.5
9.0

1
5.4

6.5
2.0

5.4
1

6.5
2.0

2/)45(
1

2/)7.55.5(
2.0

==×=÷=
+

÷
+

 

  : Eو H بني النقطتني ) ب(
ES = 33.0

25.5
75.1

1
5.3

25.5
5.0

5.3
1

25.5
5.0

2/)34(
1

2/)55.5(
5.0

==×=÷=
+

÷
+

 

  :Lو Eبني النقطتني ) ج (
ES  =  56.0

5.4
5.2

=  

  : Nو  Lبني النقطتني ) د(

ES  =  69.0
25.3
25.2

=  

  
  : 7-14بالرجوع للشكل   14.14

   . S3 و   S2 و S1فسر العالقة اآلتية بني ) أ(
 على الترتيب هـى مـنحىن    S3 أو  S2 أو  S1أصبحت إذا ما D1  إىل  Dوكمية التوازن ىف حالة زيادة الذى حيدث لسعرما ) ب(

  العرض ذى الصلة ؟ 
  :احلل
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وهـو   ويقال أن العرض غري مرن متاما ، . صفر  S1وهكذا تكون مرونة  ثابتة ، Q ، تبقى  Pبغض النظر عن إنه أى:  رأسىS1) أ ( 

فعلى سبيل املثال جند أن املعروض من النب الطازج ىف أى يوم من األيام هـو                . بالفترة الزمنية للسوق أو املدى القصري جدا        ما يعرف   
  . وحمدد بغض النظر عن سعر اللنب  قدر ثابت

S2  وعليه تكون مرونة .ويوضح أن املنتجني يرغبون ىف طرح املزيد من السلعة عند ارتفاع السعر  : موجب امليل S2   اكـرب مـن   
 هـذا . وعلى سبيل املثال ، ميكن أن يعرب ذلك ن املعروض من اللنب الطازج خالل فترة شهر واحد مثال ، أو ىف املدى القصري  .صفر 

املـستهلكني ،   إىل ويكون للكمية املعروضة رد فعل موجب إزاء السعر ، فقد يقوم املنتجون بإعادة توحيد املزيد من إنتاجهم من اللنب
  منحىن العرض من اللنب خالل فترة زمنية أطول قـد متتـد إىل عـام أو    إىل  فقد تشري S3أما . نما يوجهون قدر اقل ملصنعى اجلنب بي

هذه الفترة الزمنية األطول باملدى الطويل ، حيث تتجاوب الكمية مع قدر معني من الزيادة السعرية بـشكل اكثـر    إىل ويشار .اكثر 
حيث يكون باستطاعة املزارعني خالل فترة العام الكامل أو عدة أعوام أن يقوموا             ) ىن العرض اكثر مرونة     أى يكون منح  ( وضوحا        

  . واستئجار املزيد من العمال إلنتاج اكرب كميات من اللنب  بتربية املزيد من املاشية أو بناء املزيد من احلظائر
ومع ذلك من املعتاد أن تكون موجبة امليل ، حيث عـادة   ) .كاليف ثابتة أى ت(  ىف املدى الطويل قد تكون اكثر أفقية  S3الحظ أن 

  . االرتفاع  إىل ما متيل التكاليف
 Dفإذا احنرف  ). 7-14انظر الشكل  (  Eوكمية التوازن من النقطة   ، ميكن احلصول على السعر S3 أو  S2 أو  S1و  Dعند ) ب(

واملدى  وىف املدى القصري  ) . S1 على E1أى النقطة(  الفترة الزمنية اخلاصة بالسوق  على االرتفاع ىف P ، تقتصر D1أعلى حنو  إىل 
ولكن توازن اإلنتاج يرتفع بقدر اكرب ، بينما ينخفض السعر ىف املدى الطويل عنه ىف املـدى   والكمية ، الطويل ، يزداد كل من السعر

  ).  ىف املدى القصري  S2  على E2و – ىف املدى الطويل  S3 على E3قارن بني( القصري 
 

  كانت هناك حاجة لزيادة إمجاىل اإليرادات ؟ إذا  هل جيب زيادة أو خفض أسعار تذاكر املترو أو األتوبيس) أ  ( 14.15.
  وماذا عن أسعار التاكسى ؟  )ب          (
  ود اخنفاضها عندما يكون احلصاد على ما يرام ؟وتعا ملاذا ترتفع دخول املزارعني عندما يسوء احلصاد ،) ج          (
  :احلل

 ورخيصة للمواصالت العامة ىف املناطق املزدمحة باملدن الكربى يظل الطلب على تـذاكر املتـرو   ال توجد بدائل جيدة إنه طاملا) أ ( 

لو مل  إنه ذلك ميكن القول إىل باإلضافةو .ومن مث جيب زيادة أسعار هذه التذاكر بغرض زيادة إمجاىل اإليرادات  .واألتوبيس غري مرن 
وذلك عند زيادة  يكن الطلب على املواصالت العامة ذا مرونة صفر ، يكون من احملتمل حدوث قدر من االخنفاض ىف حجم الطلب ،
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دارات احملليـة  واخنفاض تكاليف التشغيل ، ميكن لإل وبزيادة إلمجاىل اإليرادات .خفض تكاليف التشغيل  إىل كما يؤدى ذلك. السعر 
فزيادة أسعار تذاكر املواصالت العامة بشكل كـبري  . ومع ذلك قد يكون لذلك نتائج عكسية  .خفض ما لديها ىف ميزانية النقل العام 

  . يشجع املواطنني على استخدام سيارام ، األمر الذى يرفع مستويات التلوث 
ولذلك قد تشجع زيادة أسعارها املواطنني  .سى عادة ما تكون مرتفعة نسبيا فأجرة التاك. أما أسعار التاكسى فهى حالة خمتلفة ) ب(

احلد الذى قد جيعل الطلب على التاكسى  إىل ووسائل النقل العام بقدر اكرب من اعتمادهم على التاكسى ، على االعتماد على سيارام
 عدد راكىب التاكسى ينخفض بارتفاع األجرة ، لذا يكون من ومبا أن .وينخفض إمجاىل اإليرادات بزيادة أسعار التاكسى  .طلبا مرنا 

كـان   إذا ويتوقف تأثر إمجاىل أرباح أو أمجاىل خسائر مالكى سيارات التاكسى على مـا  .احملتمل أيضا أن ينخفض أمجاىل التكاليف 
 إىل جراء دراسات للسوق بغرض الوصولوالذى حيدث ىف الواقع هو القيام بأ .إمجاىل اإليرادات أسرع من إمجاىل التكاليف أم العكس 

  .تقدير عملى ملرونة الطلب قبل اختاذ القرار بتغيري أو عدم تغيري األسعار 
 ) .اعلى  إىل أى احنراف منحىن عرض السوق من السلعة الزراعية املعنية( اخنفاض املعروض من احملصول  إىل يؤدى ضعف احلصاد) ج(

 . املنتجات الزراعية ، ميكن أن نقول هذا االخنفاض ىف العرض يتسبب ىف ارتفاع سعر التوازنوىف ضوء ما نعرفه عن طلب السوق على
نفس النتيجة خبفض املساحة املزروعة مـن   إىل وعندما يكون الطلب على إحدى املنتجات الزراعية غري مرن إزاء السعر ميكن الوصول

أما عندما تتحسن حالة احلصاد ، فعـادة مـا   . ق برامج املعونة الزراعيةوهو ما حيدث فعال ىف بعض املناطق الىت تشهد تطبي األرض ،
  . تنخفض دخول املزارعني لعكس األسباب السالف ذكرها 

  
كلما زادت عدم مرونة منحىن طلب السوق على سلعة ما ، كلما زاد عبء الضريبة احلديـة علـى    إنه رسم شكال يوضح  أ14.16.
  .  مباشرة من املنتجنيوهى الىت يتم حتصيلها املستهلكني

  :احلل
ومواز    أعلى من ′S ، بينما جند أن منحىن العرض D3و  D2 اكثر مرونة من نظرييه D1جند أن منحىن طلب السوق 8-14ىف الشكل 

 يـتمكن  اعلى مبقدار الضريبة احلدية ، حىت إىل وينحرف منحىن العرض  مبقدار الضريبة احلدية الىت حتصلها احلكومة من املنتجني Sلـ 
 املنتجون من احلصول على نفس السعر احلدى لكل كمية يقومون ببيعها ، أى يتساوى السعر الذى حيصلون عليه قبل فرض الـضريبة 

وعنـدما تقـوم     . Eحنصل على التوازن عند النقطة  )أى ىف غياب الضريبة احلدية  (  S أو  D3 أو  D2 أو  D1وىف وجود  وبعدها
 )وهو الطلب األكثر مرونة   ( D1مع  E1 إىل  تدفع نقطة التوازن  ) Sأى ىف وجود (  احلدية على املنتجني احلكومة بفرض الضريبة

كلما كان مـنحىن طلـب    إنه وعليه ميكن القول  . D3مع )  أو الضريبة احلدية  Sأى عامل احنراف (  E1  وإىل  D2 مع  E2 وإىل
وبعبارة أخـرى   .عر التوازن جتاوبا مع الضريبة احلدية الىت يتم حتصيلها من املنتجني كلما زاد ارتفاع س السوق على سلعة ما غري مرن

  . كلما كان الطلب غري مرن ، كلما متكن املنتجني من حتويل عبء الضريبة على املستهلكني ىف صورة زيادات سعريه 
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  . ة على املستهلكني بزيادة مرونة العرضىف حالة قدر حمدد من الطلب ، يزيد عبء الضريب إنه رسم شكال يوضح أ14.17.
  :احلل

وعند حتصيل ضـريبة حديـة    . بدون الضريبة  Eوأن التوازن يتحقق عند النقطة   ،S1 اكثر مرونة من  S2جتد أن 9-14 ىف الشكل 
 . على الترتيـب  S′2 و  S′1إىل أعلى رأسا بنفس مقدار الضريبة احلدية ، وصوال إىل  S2و S1معينة من املنتجني ، تنحرف كل من 

ىف حالة وجود طلب معني كلما زادت مرونـة   إنه وعليه جند .S′2 مبقدار  E2أدىن من) E1( ، تصبح نقطة التوازن اجلديدة  S′1وعند 
  . وعلى املوردين على املستهلكني ، وقل عبء الضريبة على املنتجني) أى الزيادات السعرية ( العرض ، كما زاد عبء الضريبة 

 

 
  :، قم بدراسة برناجمي املعونة الزراعية ملزارعى القمح10-14الشكل  إىل بالرجوع 14.18.

  .  P2وتشترى الفائض من القمح بسعر   لكل كيلة ، P2 قيام احلكومة بوضع سعر عند -1
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أى مـن هـذين    .  لكل كيلة مباعة P1  - P2 ومتنح كل مزارع دعما نقديا قدره   P1 مساح احلكومة ببيع القمح بسعر  التوازن-2
  .الربناجمني يعترب أعلى تكلفة بالنسبة للحكومة

 

 
  :احلل

و كلمـا   )  OB مضروبة ىف OP2( بغض النظر عن الربنامج ، سوف تبقى اإليرادات اإلمجالية ملزارعى القمح ككل ثابتة 
أن يكـون   إىل كان الطلب على القمح مييلوملا  .زاد كسر هذا اإلمجاىل املدفوع ملستهلكى القمح ، كلما اخنفضت التكلفة احلكومية 

لذا من املنتظر أن تزيد نفقات املستهلكني على شراء القمح ىف ظل الربنامج األول وسوف يقلـل                 ) كما يتضح ىف الشكل     ( غري مرن   
  ) .الحظ إننا افترضنا عدم وجود تكاليف ختزين ىف هذه املسألة .( من التكلفة احلكومية 
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  :وطلب السوق على السلعة  حيدد تقاطع منحنىي عرض1.
  .  سعر التوازن-أ
  .  كمية التوازن-ب
  .  السعر الذى ال يوجد عنده فائض أو عجز ىف السلعة-ج
  .  مجيع ما سبق-د

  :  يتم قياس مرونة الطلب بواسطة2.
  .  ميل منحىن الطلب-أ
  .  عكس ميل منحىن الطلب-ب
  . لنسبة معينة للتغري ىف الكمية نسبة التغري ىف السعر -ج
  .  نسبة التغري ىف الكمية لنسبة معينة للتغري ىف الكمية-د

  والسعر األصليني ، هى  وباستخدام الكمية ،1-14 مبحاذاة منحىن الطلب ىف الشكل  E  ،Cمرونة بني النقطتني 3.
  .0.44  أو حواىل 2/4.5 -أ
  .0.89 أو حواىل 4/4.5 -ب
  .0.62أو حواىل 4/6.5  -ج
  .0.92أو حواىل6/6.5  -د

  :والسعر اجلديدين ، هى وباستخدام الكمية ،1-14 مبحاذاة منحىن الطلب ىف الشكل  E  ،C املرونة بني النقطتني 4.
  .0.31 أو 2/6.5 -أ
  .0.44أو 2/4.5  -ب
  .0.15أو 1/6.5  -ج
  .0.22 أو1/4.5 -د
  :هى1-14الطلب ىف الشكل  مبحاذاة منحىن  E ،C املرونة املتوسطة بني نقطتني -5
  .0.72 أو 3/11  -أ
  .0.18 أو  2/11 -ب
  .0.55 أو 3/5.5 -ج
  .0.36أو 2/5.5  -د
  : بقى إمجاىل اإليرادات ثابتا مع تغري السعر ، يكون منحىن الطلب إذا -6
  .  مرنا-أ
  .  حدى املرونة-ب
  .  غري مرن-ج
  .  أى مما سبق-د
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  :مع تغري السعر ، يكون منحىن الطلبإذا بقى إمجاىل اإليرادات ثابتاً  7.
  .  مرنا-أ
  .  حدى املرونة-ب
  .  غري مرن-ج
  .  أى مما سبق-د

  : إذا زاد إمجاىل اإليرادات مع زيادة السعر ، يكون منحىن الطلب  8.
  .  مرنا-أ
  .  حدى املرونة-ب
  .  غري مرن-ج
  .  أى مما سبق-د

  :تزيد مرونة منحىن الطلب على السلعة كلما  9.
  .اد عدد السلع البديلة املتوفرة ز  - أ
  .   زادت نسبة ما يتم إنفاقه من الدخل على شراء السلعة-ب
  .    امتدت الفترة الزمنية املعنية-ج
  .مجيع ما سبق  - د
  :1-14مبحاذاة منحىن العرض ىف الشكل  G و H  املرونة املتوسطة بني النقطتني 10. 
  .0.27 أو حواىل 3.5/13  - أ
  .0.54 أو حواىل 3.5/6.5   - ب
   .0.31 أو حوىل 4/13    -ج
   .1.08 أو حواىل 7/6.5     -د

  :عندما يكون احلصاد ضعيفاً 11.
  .ينخفض املعروض من املنتجات الزراعية  - أ
  .ترتفع أسعار املنتجات الزراعية  - ب
  . عادة ما ترتفع دخول املزارعني-ج
  . مجيع ما سبق-د

  : يتم حتصيلها من املنتجني مباشرة ، كلما يزداد عبء الضريبة احلدية على املستهلكني ، والىت  12.
  .زادت مرونة منحىن الطلب  - أ
  .زاد عدم مرونة منحىن الطلب  - ب
  .   زاد عدم مرونة منحىن العرض-ج
  .    ال شئ مما سبق-د
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.13 ED  تقيس نسبة التغري ىف الكمية املطلوبة من السلعة نتيجة لنسبة التغري ىف السعر.  

  .ED> 0ون الطلب غري معرف إذا كانت يك  14.

  .يكون الطلب غري معرف إذا كانت نسبة الزيادة ىف الكمية أكرب من نسبة اخنفاض السعر  15.

  .  يكون الطلب مرنا إذا كانت نسبة اخنفاض السعر أكرب من نسبة زيادة الكمية16.

  .ED = 1يؤدى اخنفاض السعر إىل عدم تغري إمجاىل اإليرادات عند   17.

  .تقيس مرونة العرض نسبة التغري ىف الكمية املطروحة نتيجة نسبة معينة للتغري ىف السعر  18.

  . ES< 1 وغري مرن إذا كانت ES = 1وحدى املرونة  ES> 1يعترب العرض مرن إذا كانت   19.

  .دائما ما تكون مرونتا الطلب والعرض موجبتني  20.

  . طالت الفترة الزمنية املعنيةيصبح منحىن العرض أكثر مرونة كلما  21.

  .ميكن استخدام مفهوم املرونة لتفسري ارتفاع دخول املزارعني ىف حالة ضعف احلصاد  22.

  .تؤدى الضريبة احلدية إىل زيادة عبء الضريبة على املنتجني كلما زادت مرونة الطلب على السلع  23.

  .لعرض غري مرن كلما زاد عبء الضريبة على املستهلكنيىف ظل وجود حجم معني من الطلب جند إنه كلما كان ا  24.
  
  

  (X) أو (√)اإلجابة على اختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة  
  

19. (F)  13. (T)  7. (a)  1. (d)  
20. (T)  14. (F)  8. (c)  2. (d)  
21. (T)  15. (F)  9. (d)  3. (b)  
22. (T)  16. (F)  10. (b)  4. (a)  
23. (F)  17. (T)  11. (d)  5. (c)  
24. (F)  18. (T)  12. (b)  6. (b)  
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 موجز الفصل الخامس عشر 

وهى اآلثار الىت تدلنا على حقيقة هامة مفادها أنه عندما  والدخل ، اإلبدال أسفل نتيجة لتأثره بكل من إىل   يتجه ميل منحىن الطلب1.
 ستهلكون باستخدامها كبديل لسلع أخرى مماثلة ، كما يكون باستطاعتهم شراء املزيد من هذه السلعةينخفض سعر السلعة ، يقوم امل

  . األخرى وغريها من السلع
على الرغم :" وينص قانون تناقص املنفعة احلدية على اآلتى .  يتحقق الطلب على السلعة نتيجة ملا تعود به على املستهلك من منفعة 2.

املنفعة احلدية الىت حيصل عليها املستهلك مـن كـل وحـدة     أن ملنفعة كلما زادت الكمية املستهلكة من السلع ، أالمن زيادة أمجاىل ا
  " .إضافية من السلعة تتناقص تدرجييا 

  .   يقوم املستهلك مبعظمة منفعته عندما ال تتغري املنفعة احلدية آلخر دوالر ينفقه على كل سلعة3.

وباخنفاض السعر البـد   .نبدأ عند النقطة الىت يكون املستهلك عندها ىف حالة توازن  أن  طلب الفرد ، البد  للقيام باشتقاق منحىن4.
وغريها من النقاط الىت حنصل عليهـا بـنفس    وحتدد هذه النقطة .من قيام املستهلك بشراء املزيد من السلعة حىت يبقى ىف حالة توازن

  .أسفل إىل الطريقة منحىن طلب الفرد املتجه
وما  يدفعوه مقابل شرائهم لعدد معني من وحدات السلع من ناحية أن مقدار املال الذى يقبل املستهلكون إىل  يشري فائض املستهلك5.

  . واعلى من سعر السلعة  ويتم قياس هذا الفائض بواسطة املنطقة الىت تظهر أسفل منحىن الطلب .يدفعونه بالفعل من ناحية أخرى 
  

  
  . وهى النقطة الىت يتمكن فيها املستهلك من معظمة أمجاىل منفعته أو إشباعه بأنفاق ما لديه من دخل: املستهلك توازن

  . وما يدفعه بالفعل  وهو الفرق بني ما يرغب املستهلك ىف دفعه مقابل كمية معينة من السلعة: فائض املستهلك
وهو املفهوم القائل بأنه كلما زاد عدد وحدات السلعة الىت يستهلكها املرء ىف كل وحدة زمنية ، كلما ازداد ما                    : ة احلدية تناقص املنفع 

  . وتناقص ما حيصل عليه من منفعة إضافية أو حدية  حيصل عليه من أمجاىل املنفعة ،
  .  حمدد عند اخنفاض سعر السلعة أى الزيادة ىف الكمية املشتراة من سلعة ما مقابل دخل ماىل: أثر الدخل

وهو التناقص الذى جيعلنا نتساءل عن السبب وراء اخنفاض تكلفة بعض السلع الىت ال غىن عنها مقارنة بأسـعار         : تناقص مفهوم القيمة  
  .غريها من السلع الىت ميكنا العيش بدوا 

  ) األخرى املماثلة  نتيجة لالنصراف عن شراء السلع( سعرها أى الزيادة ىف الكمية املشتراة من سلعة ما عند اخنفاض : اإلبدال أثر
  .وهى  خاصية السلعة الىت متكنها من إشباع رغبة أو احتياج للمستهلك : املنفعة
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  أسفل  إىل والطلب املائل والدخل ، اإلبدال أثار15.1  

  نفعة احلدية   قانون تناقص امل15.2
  وتوازن املستهلك  معظمة املنفعة15.3  
  اشتقاق منحىن طلب الفرد 15.4  
  فائض املستهلك 15.5  

  
  15.1       

. عةأن منحىن طلب السوق على سلعة ما ميكن اشتقاقه جبمع منحنيات طلب املستهلكني على تلك السل3.1 رأينا ىف القسم 
 فأثر. والدخل  اإلبدال أسفل نظرا آلثار إىل على السلعة مييل) ومن مث منحىن طلب السوق  (منحىن طلب املستهلك  أن كذلك رأينا

أما أثر الدخل فهو يتمثل     . اإلبدال يتمثل ىف أنه كلما اخنفض سعر السلعة كلما اقبل عليها املستهلكون كبديل لسلع استهالكية مماثلة                 
األخـرى     وغريها من السلع ا اخنفض سعر السلعة كلما مسح الدخل النقدى املعلوم للمستهلك بشراء املزيد من هذه السلعةىف انه كلم

  ) .نظرا لتزايد القوة الشرائية ملا لديه من نقود ( 
  

 15.1  : يؤدى اخنفاض سعر النبذلك ، إىل باإلضافة. عند اخنفاض سعر النب ، يقوم املستهلكون باستخدامه بدال من الشاى  

وعليه ، يأخذ مـنحىن   .بنفس مقدار الدخل النقدى الذى ىف حوزته ) األخرى  والسلع (السماح للمستهلك بشراء املزيد من النب  إىل
ـ  أن واجلدير بالذكر .والدخل  اإلبدال ألثر أسفل نظرا إىل على النب ىف امليل) ومنحىن طلب السوق  (طلب املستهلك  ب منحىن الطل

ويعد فهمنا لقانون تناقص املنفعة احلدية أمرا جوهريـا   .وارتفع مستواها  على سلعة ما يصبح اكثر مرونة كلما زاد عدد السلع البديلة
  .أسفل  إىل ومشوال لقانون منحىن الطلب املائل إلجياد تفسري اكثر وضوحا

  
15.2    

وكلما زاد عدد الوحـدات   .ملا ا من إشباع أو منفعة ) أى يكون له طلب عليها (  ما يرغب املرء ىف احلصول على سلعة
وكلما اخنفضت املنفعة اإلضـافية أو   الىت يستهلكها من السلعة ىف كل وحدة زمنية ، كلما زاد عدد أمجاىل ما حيصل عليه من منفعة ،

  . ن تلك السلعة ،يعرف هذا بقانون تناقص املنفعة احلدية احلدية الىت حيصل عليها من خالل استهالكه لكل وحدة إضافية م
  

 15.2  : 2و 1ومن خالل العمودين  .1-15سوف نفترض لإليضاح انه ميكن فعليا قياس اإلشباع بوحدات املنفعة ىف اجلدول 
يها من خالل استهالكه لكميات وهى املنفعة الىت حيصل عل  ،(TU)باجلدول حنصل على جدول إمجاىل املنفعة االفتراضية للمستهلك 

 كلما ازدادت  Xونالحظ انه كلما زاد عدد الوحدات املستهلكة من السلعة  .لكل وحدة زمنية ) كالربتقال مثال (Xخمتلفة من السلعة 
TUX  .   

 3 العمود ويتم احلصول على كل قيمة ىف .X من السلعة (MU) جبدول املنفعة احلدية هلذا املستهلك 3 و 1وميدنا العمودان
 وحدة واحدة ازدادت  إىل  من صفر وحدةXفمثال إذا زاد استهالك هذا الشخص من السلعة  . 2بطرح قيمتني متتاليتني من العمود 

TUX وتبلغ وحدات منفعة ،10 إىل   من صفرMU  للوحدة األوىل من السلعة X وإذا زاد االستهالك مـن   .  عشرة وحدات منفعة
   . X : 8 من الوحدة الثانية من السلعة  MUوتكون 18 إىل 10  من TUxوحدتني ، ازدادت إىل ة من وحدة واحدXالسلعة 
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 15.3  :1-15واملنفعة احلدية ىف الشكل  مبنحنىي إمجاىل املنفعة) 1-15من جدول ( واملنفعة احلدية  ميدنا جدول أمجاىل املنفعة. 
ىف  MUX املنفعة من كل وحدة تغري ىف االستهالك ، لذا فقد مت تسجيل كل مـن قـيم  وملا كانت املنفعة احلدية هى التغري ىف إمجاىل 

  .  املنحدر ألسفل حتقق قانون تناقص املنفعة احلدية MUXويوضح منحىن منتصف املسافة بني مستوى االستهالك
  1-15جدول 

(3) 
MUX 

(2) 
TUX 

(1) 
QX 

 10 
8 
6 
4 
2 

0 
10 
18 
24 
28 
30 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

  

  
15.3     

 – أى يكون ىف حالة توازن –تتحقق معظمة أمجاىل املنفعة الذى يرغب املستهلك ىف احلصول عليها بأنفاق ما لديه من دخل 

 لك بطريقة أخرى ،وميكن التعبري عن ذ . ىف حالة مجيع السلع -واحدة–وذلك عندما تكون املنفعة احلدية آلخر دوالر ينفقه املستهلك 

  :وهى على النحو التاىل

===املنفعة احلدية املشتركة آلخر دوالر يتم أنفاقه على كل سلعة  ...
Y

Y

X

X

P
MU

P
MU  

 15.4 : املنفعة احلدية الىت حيصل عليها الفرد باستهالك عدة وحدات من السلعة2-15يوضح اجلدول ،Y   لكل وحدة زمنية   
  2-15جدول 

  MUx  MUy  عوحدات السل

1 
2 
3 
4 
5  

10 
8 
6 
4 
2  

6 
5 
4 
3 
2  
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 أن معىن ذلـك Py  =  $1وX = ( $2سعر السلعة  ( Pxوإن ، Y والسلعة X على السلعة7$املستهلك يقوم بأنفاق أن فإذا افترضنا

  : ، جند أن وعند هذه النقطة  . 3Y لشراء 3$و 2X لشراء 4$  بإنفاق–املستهلك حيقق معظمة إمجاىل املنفعة ىف حالة توازن 
                                                                     MUy  ألربع وحدات =MUX  لثماىن وحداتMU =   

Py1$ لـ              PX  2$لـ 

 ،   3Y  و 2Xوبـشراء املـستهلك    . YوالسلعةX السلعة  ألربعة وحدات منفعة مت احلصول عليها من آخر دوالر يتم أنفاقه على

TUx = 18 (10 + 8 ), TUy = 15 ( 6 + 5 + 4 ) ، TU  فإذا قـام  .  وحدة منفعة 33 ) 15+ 18(  من طرىف املعادلة يساوى
  .  بأية طريقة أخرى ، فسوف تنخفض منفعته الكلية 7$املستهلك بأنفاق مبلغ

  
 15.4   

نقطة ما على منحىن الطلب اخلـاص   إىل وسوف نفترض وصولنا حالة التوازن ،أحد املستهلكني قد حقق  أن سوف نفترض
نقطة أخرى على مـنحىن   إىل وهو ما جيعله يصل به ىف حالة اخنفاض السلعة ، سيقوم املستهلك بشراء قدر اكرب منها لتحقيق التوازن ،

  . سفل لتناقص املنفعة احلديةأ إىل وغريها ، متكنا من اشتقاق منحىن الطلب املائل وهذه النقاط .الطلب 
  

 5.5  : 2بـشراء  7$ املستهلك قد حقق حالة التوازن عنـدما أنفـق     أن4-15رأينا ىف املثالX ، 3Y  عنـد ،Px = $2                    ،
Py = $1أن   وعليه ميكن القولPx = $2 و qx = 2هى إحدى النقاط على منحىن طلب املستهلك على سلعة  X .   اجلـدول  ومن

  ، نظرا ألنه عند هذه النقطة فإن املنفعة احلدية4X،3Y، حيقق هذا املستهلك حالة التوازن إذا قام بشراء Px = $1نرى إنه عند 15-2
MUألربعة وحدات منفعة آلخر دوالر يتم أنفاقه على السلعتني   X  والسلعةY = MUy  ألربع وحدات =MUX  ألربع وحدات  

                                                                                            Py1$ لـ                  Px  1$لـ 
الحظ . وميكن احلصول على نقاط أخرى بنفس الطريقة  .X السلعة  بنقطتني على جدول طلب املستهلك على3-15وميدنا اجلدول  

أسـفل   إىل  املائل dxوعليه ميكن تفسري  . Xحلفز املستهلك على شراء املزيد من Pxتنخفض نأ إنه بسبب تناقص املنفعة احلدية ، البد
  . MUxمن خالل تناقص 

  3-15جدول 
Px  $2  $1  
qx  2  4  

  
  15.5  

مـا  و الفرق بني ما يكون املستهلك على استعداد لدفعه بغرض شراء عدد معني من وحدات السلع إىل يشري فائض املستهلك
وينشأ هذا الفرق نظرا الن املستهلك يدفع جلميع وحدات السلعة بنفس السعر الـذى يرضـى    .يدفعه بالفعل لشراء تلك الوحدات 
 .املنفعة احلدية تكون اكرب ىف الوحدات األوىل منها ىف الوحدات األخـرية   أن وذلك على الرغم من بدفعه لشراء آخر وحدة منها ،

  . واعلى من سعر السلعة  ك باملنطقة الواقعة أسفل منحىن طلب املستهلكوميكن قياس فائض املستهل
 15.6  : يقوم املستهلك بشراء2-15ىف الشكل ،AF  وحدات من السلعة بسعرAB  ، ويقوم بإنفاق AF  × AB  على هده
ميع وحدات هذه السلع ، عـدا  ومع ذلك ، كان هذا املستهلك سريضى بدفع سعر اكرب جل ) . ABCFوهى منطقة املستطيل(السلعة 

وذلك ألن املنفعة احلدية الىت حيصل عليها املستهلك من الوحدات الـسابقة   ،)كما يتضح من ارتفاع منحىن الطلب(الوحدة األخرية 
ل ويعد الفرق بني ما يرغب هذا املـستهلك ىف دفعـه للحـصو    .تفوق املنفعة احلدية الىت حيصل عليها من أخر وحدة يقوم بشرائها 



 28 

هو عبارة عن تقـدير  )  ABCFاملنطقة(وما يدفعه فعليا  للحصول على تلك الوحدات  ) AGCFاملنطقة(وحدة من السلع   AFعلى
  ) . BGCمنطقة املثلث( حساىب لفائض هذا املستهلك 
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   السوق على سلعة ما؟ كيف ميكن اشتقاق منحىن طلب)أ  ( 15.1.

  أسفل؟ إىل ملاذا يكون منحىن طلب السوق على سلعة ما مائال) ب        (
  ؟ أو سالب امليلأسفل إىل ملاذا يكون منحىن طلب الفرد على سلعة ما مائال) ج        (
  أسفل؟ إىل اإلبدال ىف جعل منحىن طلب املستهلك على سلعة ما مائال ثرأساهم يكيف ) د        (
  أسفل؟ إىل ثر الدخل ىف جعل منحىن طلب املستهلك على سلعة ما مائالأساهم يكيف ) هـ        (
  :احلل

 أنظـر املـسألة    (تلك السلعةعلى باجلمع األفقي ملنحنيات طلب املستهلكني ميكن اشتقاق منحىن طلب السوق على سلعة ما ) أ ( 

  . ) 3.3و3.2
والىت يتم مجعها للحصول على طلب (أسفل ألن منحنيات الطلب على السلعة  إىل ائال مةيكون منحىن طلب السوق على السلع) ب(

  .أسفل إىل ، أو تتجهتكون ذات ميل سالب) السوق
لكـل  على السلعة مبعىن أنه كلما اخنفض السعر كلما ازداد طلب الفرد (أسفل  إىل ائالً يكون منحىن طلب الفرد على سلعة ما م) ج(

  .اإلبدال والدخل ثرياتبسبب تأ) وحدة زمنية
حقيقة أنه باخنفاض سعر السلعة يقوم املستهلكون بإبدال تلك السلعة حمل الـسلع املماثلـة هلـا ىف     إىل اإلبدال يشري مصطلح أثر) د(

هلك يـستهلك  أما إذا ارتفع سعر النبيذ، فإن املست.  البرية عنه بون عيضفمثال إذا اخنفض سعر النبيذ، فإن املستهلكني يست    .  االستهالك
  .إبدال البرية حمل النبيذبكميات أقل 

مـن  (ض سعر سلعة ما يتسبب ىف زيادة القوة الشرائية للمستهلكني أو دخلهم احلقيقـى  افاخن أن إىل ر الدخلثيشري مصطلح أ) هـ(
 سعر النبيـذ يكـون      فمثال، إذا اخنفض  .  ، وذلك يسمح للمستهلكني بشراء املزيد من تلك السلعة وغريها         )دددخل مادى ثابت وحم   

وىف املقابل إذا ارتفع سعر النبيذ يكـون        .  بنفس مستوى الدخل  ) أو أى سلعة طبيعية أخرى    (بإمكان املستهلك شراء املزيد من النبيذ       
  .تأثري الدخل سالبا

 أن وافترض.  16$ ويقوم بإنفاق كامل دخله البالغ 8Yو4X  وأن املستهلك سيشترى Py  =1$  وأنPx   2$ =أن أفرض 15.2.  

  .1$إىل اخنفض  Pxسعر 
  .اشرح كيف يعمل تأثري الدخل) أ ( 
  .اإلبدال وضح كيفية عمل أثر) ب(
  ؟Px = Py = $1وما هى الكمية الىت يشتريها املستهلك عند .  أسفل إىل  مائالdx ملاذا يكون فسر ) ج(

  :احلل
 فقط مـن دخلـه   12$ من خالل إنفاق 8Yو 4X  البالغة ميكن للمستهلك شراء نفس الكمية 1$إىل2$  من Pxعند اخنفاض ) أ ( 

افترض أنه استخدم تلك األموال اإلضافية لـشراء  .  4$ قد رفع من دخله احلقيقى أو قدرته الشرائية مبقدارPxخفض  أن أى.  الثابت
ـ أثر الدخل الناجن اللتني ميكن للمستهلك شرائهما تعربان ع2Y  و2X الوحدتني اإلضافيتني علما بأن .  Yو Xوحدتني من  ن م ع

  Px ضافاخن
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لذلك يقـوم املـستهلك بـشراء    .  Y ىف وضع شرائى أفضل بالنسبة لـ X تصبح السلعة  1$إىل 2$  من Pxما تنخفض عند) ب(
اإلبدال ىف  أثر.  X  إىل Y املستهلك قام بتحويل ثالث وحدات من شراءه من  أن افترض.  Y وكميات أقل من Xكميات أقل من 

  . وهو مستقل عن تأثري الدخل املذكور أعاله3الة يساوى هذه احل
وسوف يتسبب ذلك .  اإلبدالوالدخل  كل من  بسبب أثر X يقوم املستهلك بشراء املزيد من 1$إىل 2$  من Pxعند اخنفاض ) ج(

ىف اجلـزء  و2X+ خل يساوى تأثري الد أن )أ ( افترضنا ىف اجلزء .  X سلعةأسفل لل إىل ىف وجود منحىن طلب ذو ميل سالب أو متجه
نقطـة  وهي  (4X يقوم املستهلك بشراء Px = $1 عند هلذلك جند أن.   للتأثريين جمتمعني5X+ أى إمجاىل 3X+اإلبدال  أثر أن )ب(

 عنـد  Y سلعةالحظ أنه بالنسبة لل).  dxنقطة أخرى على املنحىن وهي  (9Xفإنه يقوم بشراء Px = $1 لكن عند ) dxعلى املنحىن 
 أن ومن هنا جند.  1Y– أى صاىف التغري يكون 3Y- لكن مع تأثري إبدال قدره 2Y+ أصبح هناك أثر دخل قدره 1$ السعر عند ثبات

dy اليسار مبقدار وحدة واحدة بسبب االخنفاض ىف  إىل يتحركPx  ، 7حبيث يقوم املستهلك بشراءY عند Px = Py = $1.   
  

 
  ما الذى تم به نظرية طلب املستهلك؟  وملاذا نقوم بدراستها؟ )أ ( 15.3. 
  ؟ وما الذي يظهره جدول املنفعة"املنفعة"ما الذى نقصده مبصطلح ) ب        (
   ما الذى حيدث للمنفعة اإلمجالية الىت حيصل عليها املستهلك من استهالك كميات متزايدة من سلعة ما لكل وحدة زمنية؟)ج        (

  السلعة لكل وحدة زمنية؟وحدات ملزيد من  ا؟ ما الذى حيدث للمنفعة احلدية مع استهالك"املنفعة احلدية" ما هى )د    (    
  :احلل

.  تم نظرية طلب املستهلك مبنحىن طلب الفرد على سلعة ما، وكيفية اشتقاق هذا املنحىن والعوامل الىت حتدد موقعـه وشـكله                    ) أ  ( 
عن طريق  3.1 والذى يتم احلصول عليه كما رأينا ىف القسم(رية ملعرفة املزيد عن منحىن طلب السوق للسلعة ونقوم بدراسة تلك النظ

  ).اجلمع األفقى جلميع منحنيات طلب األفراد على السلعة
اك أى طلـب  وبدون تلك اخلاصية ال يكون هن.   أو رغبةخاصية السلعة الىت متكنها من إشباع حاجة إىل "نفعةامل"يشري مصطلح ) ب(

جدول املنفعـة عـدد هـذه       ويوضح  .  اإلشباع بوحدات املنفعة  سوف نفترض أنه ميكن قياس       ،حاضيفعلى سبيل اإل  .  على السلعة 
جدول املنفعـة يوضـح    أن أى.   زمنيةة لكل وحد من خالل استهالكه لكميات خمتلفة من السلعة رء املالوحدات الىت حيصل عليها 
.  خيتلفون ىف أذواقهم، فإن جدول املنفعة خيتلف من مستهلك آلخـر ما املستهلكني عادة  أن ومبا.  ك السلعةذوق املستهلك بالنسبة لتل

  .جدول املنفعة اخلاص به) يتحرك(ومع تغري ذوق املستهلك يتغري 
إال أنه  .  حيصل عليها يتزايد  مع قيام الفرد باستهالك املزيد من الوحدات من سلعة معينة لكل وحدة زمنية، فإن إمجاىل املنفعة الىت                  ) ج(

وتعرف تلك النقطـة  .  نقطة يتوقف عندها إمجاىل املنفعة عن التزايد إىل إذا استمر الفرد ىف استهالك املزيد من تلك السلعة، فإنه يصل
ـ  إىل واالستمرار ىف استهالك املزيد من تلك السلعة سوف يؤدى.  باسم نقطة التشبع بب مـشكالت  بـس  (ااخنفاض إمجاىل املنفعة هل

  ).التخزين أو التخلص مما ال حيتاجه
واملنفعة احلدية .  سلعةكل وحدة إضافية من اللالتغري ىف املنفعة الكلية الناتج عن استهالك املستهلك  إىل يشري مصطلح املنفعة احلدية) د(

دما تكون املنفعة الكلية قيمة عظمى وال تزيد        عن(موجبة لكنها تقل طاملا كانت املنفعة الكلية تتزايد، وتساوى الصفر عند نقطة التشبع              
املنفعة احلدية قد تتزايد حىت نقطـة   أن الحظ.  أما بعد نقطة التشبع فتنخفض املنفعة الكلية وتكون قيمة املنفعة احلدية سالبة).  أو تقل
 لكن مع تدخني الفرد للمزيد مـن الـسجائر   . فمثال قد حتقق السيجارة الثانية قدرا من الرضا أكرب مما حتققه السيجارة األوىل          .  معينة

  .تتناقص ىف النهاية أن يوميا، فإن املنفعة احلدية البد
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  .MUxقم باشتقاق جدول 4-15 املوضح ىف اجلدول TUx من جدول )أ ( 15.4. 
  . اجلدولني بيانياأعرض  )ب        (

  4-15جدول 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  Qx  
78  77  74  70  64  56  47  37  26  14  0  TUx  

  :احلل
  .5-15 أنظر اجلدول  )أ( 

  5-15جدول 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  Qx  
78  77  74  70  64  56  45  37  26  14  0  TUx  

14      12      11     10      9       8        6       4        3       1          MUx  

  
  .  يعرف باسم قانون تناقص املنفعة احلديةMUxوالتناقص ىف ، طة يقع عند النقط املتوسMUx أن   الحظ3-15أنظر الشكل . ب

  

  
  .MUy قم باشتقاق جدول  6-15 ىف اجلدول  TUy من جدول  )أ ( 15.5.

  6-15جدول 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  Qy  
55  60  60  58  55  49  42  34  24  13  0  TUy  

  .رسم اجلدولنيأ) ب(
  ؟Yة للسلعة  ما هى نقطة التشبع هلذا الفرد بالنسب)ج(

  :احلل
  . qy  القيمة لـ عند تلك TUy تساوى qy  لـ حىت قيمة معينةMUyجمموع كافة قيم  أن الحظ7-15 ىف اجلدول ) أ ( 

  7-15جدول 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  qy  
55  60  60  58  55  49  42  34  24  13  0  TUy  

13      11      10     8       7       6        3       2        0       -5          MUy  
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  .4-15أنظر الشكل ) ب(
  

  
 MUyو  قيمة عظمى ثابتة TUyعند تلك النقطة تكون .  وحدات9  إىل  8 استهالكه منيزيدنقطة التشبع عندما  إىل يصل هذا الفرد

وأكثـر  .  ىت ولو كانـت جمانـا  وعند تلك النقطة ال يكون لدى الفرد الرغبة ىف استهالك املزيد من تلك السلعة ح          .   تساوى الصفر 
قد ترتفع حىت نقطة معينة وقد تكون MUy  أن على الرغم من.   سالبةMUyتكون  أن   وىفTUyسوف يتسبب ىف اخنفاض  9Yمن

  .وإن كان آخذاً يف االحندارموجب هو جزء  MUy ياً من دالةاقتصادالذي يهمنا سالبة بعد نقطة التشبع، فإن اجلزء 
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   ما املقصود بتوازن املستهلك؟ )أ(  15.6.

  . اذكر شرط توازن املستهلك) ب        (
 Y آلخر دوالر يتم إنفاقه على السلعة MUy / Py أكرب من x آلخر دوالر يتم إنفاقه على السلعة MUx / Px إذا كان )  ج        (

  حالة التوازن؟ إىل كيف ميكن للمستهلك الوصول
  :احلل

ازن إذا انفـق دخلـه   تـو ، ودخله، وأسعار السلع، يكون املستهلك ىف حالة      )من  جداول املنفعة احلدية    (مبعرفة ذوق املستهلك    ) أ  ( 
  .دخلكل ما لديه من إنفاق ذين حيصل عليهما بالأو اإلشباع  املنفعة معظمة إمجايل  إىل بطريقة تؤدي

 املنفعة احلديـة    تتساوى  عندما  ) ومن مث يكون ىف حالة توازن     ( حيصل عليها من دخله      يقوم املستهلك مبعظمة املنفعة الكلية الىت     )  ب(
  : كما يلىرياضياًوميكن التعبري عن ذلك الشرط .  إنفاقه على كل سلعةقوم بآلخر دوالر ي

==املنفعة احلدية املشتركة آلخر دوالر يتم إنفاقه على السلعة
y

yx

P
MU

P
MU

X

  

وميكن أيضا التعبري عن شرط التوازن على أنه .  على الترتيب Y وسعر Xسعر  مها Py  و Px حيث
y

yx

P
MU

P
MU

=
X

عند النقطة  

هو شـرط الزم   MUx / Px = MUy / Py= … و ). لمستهلكالنقدي لدخل ال(   M = (qy)(py) + (qx)(px)الىت يكون عندها 
 MUx/Px = MUy / Py...=  التوازن،فقد يكون هناك مستويات أخرى من االستهالك يكون عندها لكنه ليس كاف للحصول على

  .زن أو معظمة املنفعةوالكن النقطة الىت ينفق عندها دخله بالكامل وحدها هى نقطة الت
كرب من آخر دوالر يـتم   حيقق منفعة أXفإن آخر دوالر يتم إنفاقه على السلعة  MUy / Py   أكرب من  MUx / Px إذا أصبحت) ج(

وكميات أقـل  X عن طريق شراء املزيد من دد ومن هنا جيب على املستهلك زيادة املنفعة من دخلة الثابت احمل.  Yإنفاقه على السلعة 
 فإنـه  Yومع تناقص مشترواته من  .   Xمن جدول تناقص املنفعة احلدية اخلاصة بـهذا يقلل   Xفمع زيادة مشترواته من .  Yمن 
 آلخر دوالر يتم MUx / Px = MUy / Py  يستمر ذلك حىت يصبح أن وجيب.  Yلل من جدول تناقص املنفعة احلدية اخلاصة بـيق

،  زن بسبب قانون تناقص املنفعة احلدية لكل من السلعتنيوانقطة الت إىل املستهلك يتمكن من الوصول أن الحظ.  إنفاقه على السلعتني
  .س اخلطوات عندما يقوم بإنفاق دخله على أكثر من سلعتنيوجيب على املستهلك اتباع نف

        وأن 10$  يبلـغ دخلـه  أن افترض أيضاو.  7-15 باجلدول MUy و5-15 باجلدول  MUx لديه نيستهلكأحد امل أن فترضأ 15.7.
 $2 =Px وأن Py = $1.   

معظمـة   إىل بطريقة تؤدي لسلعتنياء كل وحدة من ايقوم املستهلك بإنفاق كل من الدوالرات العشرة لشر أن وضح كيف جيب) أ ( 
  .إمجايل منفعته أو إشباعه

  .Yو أ Xة  من إضافياملنفعة الكلية إذا قام بشراء وحدة نخفض وضح كيف ت) ب(
  .Y سلعة الX ،(2) سلعة  ال(1) : أوجد املنفعة الكلية للمستهلك إذا قام بإنفاق كل دخله على)  ج( 
  :احلل

 وحدة منفعـة،  14تساوى MUx   وحيصل علىX فإن املستهلك يقوم بإنفاق أول دوالرين ىف أول وحدة من Px= 2$   أن مب) أ ( 
 وحـدة  13 تـساوى  MUy فإنه حيصل علـى  Yأما إذا أنفق أول دوالر على السلعة  . X وحدات لكل دوالر يتم إنفاقه على        7أو  

وباملثـل  .   وحدة منفعة13 للحصول على Yل دوالر على السلعة ينفق أو أن لذلك جيب.   وحدة منفعة لكل دوالر13منفعة، أى 
 8 و 10 و 11لحصول علـى ل Yجيب عليه إنفاق الدوالرات الثاىن والثالث والرابع لشراء الوحدة الثانية والثالثة والرابعة من السلعة 

 Yوحدة خامسة مـن  شراء  وبني Xمن وال يكون هناك فرق بالنسبة للمستهلك بني شراء أول وحدة          .  وحدات منفعة على الترتيب   
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 الـدوالرات اخلـامس     افترض أنه قام بشراء وحدة من كل سلعة منفقـاً         .   وحدات منفعة لكل دوالر    7احلالتني حتقق   كل من   ألن    
نفاق الدوالرات الثامن والتاسـع والعاشـر   كذلك جيب عليه إ.  Yواألوىل من  X والسادس والسابع ىف شراء الوحدة اخلامسة من 

 6 وحدة منفعة، أو     12وحيصل على    (Xالوحدة الثانية من    و)  وحدات منفعة  6وحيصل على    (Yلشراء الوحدة السادسة من     ) األخري(
        وحـدة منفعـة   81 حيـصل املـستهلك علـى     6Yو  2Xأى أنه بشراء ).  Y مماثال للوحدة السادسة من –وحدات لكل دوالر 

 10$ وهى أقصى منفعة كلية ميكن احلصول عليها من إنفاق إمجاىل دخـل  ).  Yمن  6 +7  + 8 + 11+ 13و X  من 12 + 14(
  . 6Yو  2X بشراء  التوازن مستوى إىل املستهلك يصل أن أى .Py = $1  وأن Px= 2$   عند

 وسوف  ).  للوحدة 1$بسعر   (Y من    والسادسة ، يتخلى املستهلك عن الوحدتني اخلامسة     )2$بسعر   (Xلشراء وحدة ثالثة من     ) ب(
ـ ، أى Y ني اخلامسة والسادسة منوحدت بالتخلي عن ال(6 + 7) وحدة 13 لكنه خيسر X وحدة منفعة بشراء 11حيصل على  صاىف ب

بإمجـاىل  مقارنة (4Y  و3Yمنفعة فقط إذا قام املستهلك بشراء  وحدة 79ة ىف هذه احلالة كليوتكون املنفعة ال.  خسارة وحدتى منفعة
كـل  بإنفاق الدوالرات العشرة اليت متثل  املنفعة ة إمجايل عظمحقق ماملستهلك قد  ، وال يكون 6Yو 2X  بشراء ،) وحدة81 منفعة
يكون مبقدوره شراء الوحدتني    سفإنه  )  وحدة منفعة  12مما يتسبب ىف خسارة      (Xأما إذا ختلى املستهلك عن الوحدة الثانية من         .  دخله

.   وحـدات منفعـة  7صاىف خسارة قـدرها   إىل ، مما يؤدى) وحدات منفعة فقط5على وال حيصل منهما إال  (Yالسابعة والثامنة من 
  .لتوازنحالة ا إىل ولن يصل (7 – 81) وحدة منفعة 74 حيصل املستهلك على 8Y و 1Xوبشراء 

ليـة  ، وحيصل على منفعـة ك )Px= 2$   عند (5X فقط فإنه سوف حيصل على xإذا انفق املستهلك الدوالرات العشرة على )ج ( 
 55 فإنه حيصل على منفعة كليـة قـدرها   Yأما إذا أنفق ذلك املبلغ على ).  9 + 10 +11  +  12+14 ( وحدة منفعة 56قدرها 

ـ Yو X    مـن وليفـة أى ت أن ومن هنا نـستنتج .  (5 – 0 +  2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13)وحدة منفعة  مكن ت  ي
 الـىت  81 أقل من الوحدات الـ TU  إىل تؤديسوف  )6Y و 2X عدا(دخل ه من ئها بإنفاق كل ما حيصل عليشرامن ملستهلك ا

  .6Y و 2Xحيصل عليها من 
 6Yو 2Xيتحقق عندما يقوم املستهلك بـشراء  ) ب( 15.6  ىف املسألةوارد الو ملعظمة املنفعة توازن شرط ال أن  وضح )أ(  15.8.

  .7-15باجلدول 
  ؟زناًا تو5Y و 1Xازدواج ملاذا ال يعترب ) ب(
  ؟ازناًتو 8Yو 8X ، أو 7Yو 7X  ملاذا ال يعترب ) ج(

  :احلل
   : زن ألنوايكون املستهلك ىف حالة ت   6yو 2x عند ) أ ( 

MUy وحدات  6لـ  =MUX  على   يتم إنفاقهوحدات منفعة من آخر دوالر    = 6 وحدة12لـ X وY   
     Py1$ لـ                  Px  2$لـ  

 
  : وهي6Yو 2Xزن عند شراء وااملستهلك يكون ىف حالة ت أن خرى إليضاحطريقة أهناك و

y

yx

P
MU

P
MU

=
X

  .M = (qy)(py) + (qx)(px) )لمستهلكالنقدي لدخل ال(   و 

  :زن املستهلك حنصل على واأعاله لتالواردة  املعادلة داخل املسألة الواردة بن القيم عوبالتعويض 
   .10$ =  (6)(1$) + (2)(2$) وحدت  و 6=  وحدة  12  

    $2            $1   
يكون  أن يضاًل البد أب، ةمتساويعلى كل سلعة تكون املنفعة احلدية آلخر دوالر يتم إنفاقه  أن يكفيزن ال واوللحصول على نقطة الت

  . قد مت استنفاده بأكملهدخل املستهلك
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   5Yو  1X  إذا قام املستهلك بشراء ) ب(
MUy دات  وح 7لـ =MUX  وحدة14لـ   

Py1$ لـ                  Px  2$لـ  
 إنفاقستطيع  ن ألنه ي  زاوومن مث ال يكون ىف حالة ت      .   لكن املستهلك ال ينفق إال سبعة دوالرات فقط من دخله البالغ عشرة دوالرات            

  .Yو X على الدوالرات الثالثة املتبقية 
  من ، لكن دخل املستهلك ال يكفى لشراء تلك التوليفات MUx / Px = MUy / Py  أن  جند8Yو 8X  أو 7Y و  7X عند )ج(

X   و Y  ، إذا كان ) أ ( الحظ أنه ىف اجلزء .  يكون يف حالة توازنومن مث الMUx فـإن  12 من  وحدة منفعة بدال11ً يساوى ،
ام، وىف هذه احلالة يقوم املستهلك بشراء كمية أقـل  للتقسيم بشكل تتني  قابلتانإال إذا كانت السلع (يبية فقط  كون تقر حالة التوازن ت  

  )MUy / Py مساوية متاما لـ MUx / Px حىت تصبح 6Y وأكثر قليال من 2Xقليال من 
  

  ؟ بالرغم من عدم أمهيته، بينما املاس باهظ الثمن رغم أمهيته البالغة للحياةاملاء رخيص جدا أن ما هو السبب ىف 15.9.
  :احلل

السعر الذى نقبـل   أن إال.  الغة للماء ىف احلياة، فإن املنفعة الكلية للماء أكرب بكثري من املنفعة الكلية للماسبسبب األمهية الب
جتعـل  فنحن نستهلك كميات كبرية جدا من املاء .  دفعه ىف كل وحدة من السلعة ال يعتمد على املنفعة الكلية، بل على املنفعة احلدية            

 مقابلومن مث يكون لدينا االستعداد لدفع سعر زهيد     .  منخفضة جدا ها من آخر وحدة نستهلكها من املاء         اليت حنصل علي   املنفعة احلدية 
جلميـع  فإننا ندفع نفس السعر الزهيـد  لذا ، ماثلةاملاء متاليت نستهلكها من وحدات المجيع  أن ومبا.   املاء ستهلكها من آخر وحدة ن

  .همنالوحدات املستهلكة 
ومـن مث   .   مما جيعل املنفعة احلدية آلخر قطعة ماس يتم شراؤها مرتفعة جـدا            هجدا من ضئيلة  ، فإننا نشترى كميات     أما ىف حالة املاس   

يون التقليـديون  اديز االقتصمل ميو هذا .شأا شأن باقي الكمية املشتراةخر ماسة مقابل آدفع هذا السعر املرتفع    ليكون لدينا االستعداد    
  ".مفارقة املاء واملاس"ة ومن مث مل يتمكنوا من حل دية احلواملنفعلكلية بني املنفعة ا

  
 

 ملاذا يقوم الفرد بشراء املزيد من سلعة معينه لكل وحدة زمنية عند اخنفاض           ، وضح تناقص املنفعة احلدية  قانون   على     بناءً   ) أ (15.10. 
  .سعر تلك السلعة

  بالنسبة لسلعة معينة؟ستهلك طلب املومنحىن ى جدول  كيف ميكننا إجياد نقطة واحدة عل)ب(
  األخرى؟ طا كيف ميكن إجياد النق)ج(
نقطـة التـوازن    إىل  من نقطة التوازن األوىل  15.5 و 15.4ثالني  وضح العملية الىت ينتقل من خالهلا املستهلك ىف امل )د( 

  ؟1$ إىل2$  من Pxالثانية مع اخنفاض 
  :احلل

، فإنه لن يقوم بشراء أى وحدات إضافية )أو احلدية(تعطى الفرد كمية أقل من املنفعة الزائدة من السلعة  إضافية كل وحدة أن مب  )أ( 
 ويعد ذلك تفسرياً.  تناقص املنفعة احلدية إىل ومن هنا ميكننا إرجاع امليل السالب ملنحىن الطلب.   للسلعنخفضة األسعار املمقابل إال 
  .لدخل ىف امليل السالب ملنحىن الطلباإلبدال وا ي ألثر مكمالً
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وتلك النقطة متثل الكمية الـىت يـشتريها   .    مبعرفة جداول املنفعة احلدية للفرد ودخله وأسعار السلع ميكننا إجياد نقطة التوازن له  )ب(
مـنحىن  نقطة واحدة على  يوضح هو ماو.  دخلاليت تعود عليه من إنفاق ما حيصل عليه من       إمجاىل املنفعة   عظمة   مل دد  الفرد بالسعر احمل  

  .لسلعةستهلك لجدول طلب املو
عند كل سعر مـن  و.  ، البد من استخدام أسعار بديلة للسلع    للسلعةجدول طلب املستهلك    منحىن و  لتحديد نقاط أخرى على       )ج( 

 وتعطى تلك النقط الـىت توضـح   . التوازن إىل يقوم املستهلك بشراء كمية خمتلفة من السلعة للوصول أن تلك األسعار البديلة، البد
املنفعة احلدية للسلعة تنخفض، فإن اخنفاض  أن مباو.  العالقة بني السعر والكمية عند التوازن نقاطا أخرى لطلب املستهلك على السلعة

  ).أسفل إىل ويكون منحىن الطلب مائال(السعر سريتبط بزيادة الكميات املشتراة من السلعة 
ودخـل  ) على الترتيـب  1$ و Px $2 عند  (3Yو 2Xتوازن عند شراء الحالة  إىل ستهلك قد وصلامل أن دجن4-15 ىف املثال  ) د( 

    ألن3Yو  2X  ىف شراءللمستهلك ال تتحقق باستمراره التوازن حالة  فإن 15.5 ىف املثال  1$إىل Px عند اخنفاض . $7
MUy وحدات 4لـ   >MUX  وحدات8لـ   

Py1$ لـ                  Px  1$لـ  
 جيب على ذلـك املـستهلك إنفـاق    Px= 1$   نقطة التوازن عند إىل وللوصول.   7$ من دخله البالغ 5$ومن مث ال ينفق الفرد إال

     عنـد  MUyمثـل  (وحدات منفعة 4  إىل  MUx حبيث تنخفضXالدوالرين السادس والسابع ىف شراء الوحدتني الثالثة والرابعة من 
Py  =Px (الدخل بالكاملويتم إنفاق .  
  

توازن املستهلك عند شراء تحقق ي. Py= 1$  و  Px= 2$  و10$ عند دخل . أدناه8-15 اجلدول يف7-15اجلدول   يتكرر 15.11.
2X 6 وY.  

  .Px= 1$   عند كأوجد نقطة توازن املستهل) أ ( 
  ؟Xكيف يتم اشتقاق جدول طلب املستهلك للسلعة ) ب(

  8-15جدول 
  وحدات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  3  4  6  8  9  10  11  12  14  MUX  
-5  0  2  3    7  8  10  11  13  MUy  

  
   ألن 6Yو 2X  ىف شراء هاستمراربلن يظل املستهلك ىف حالة توازن  1$ إىل Px عند اخنفاض ) أ ( 

MUy وحدات 6لـ  > MUX  وحدات12لـ   
Py1$ لـ                  Px  1$لـ  

الوحدة الثانيـة  إنفاقه لشراء الدوالر الثاىن الذى يتم  أن مبا.   )أ( 15.8قارن ذلك باملسألة .   10$الغ  من دخله الب 8$ ولن ينفق إال
 جيب علـى   لذا فإنه،Yيعطى الفرد منفعة حدية أكرب من الدوالر السادس املدفوع ىف الوحدة السادسة من ) Px= 1$  عند و (Xمن 

أسفل ىف جدول تناقص املنفعـة   إىل  ينتقل املستهلك Xوبشراء املزيد من .  Y على ق وخفض اإلنفا Xنفاق على زيادة اإلاملستهلك 
التـوازن   إىل ويصل املـستهلك .  Y فإنه يتحرك ألعلى ىف جدول تناقص املنفعة احلدية لـYوبشراء كميات أقل من .  Xاحلدية لـ

وحيدث ذلك عنـد اسـتخدام      .  Yية آلخر دوالر يدفعه ىف       مساوية للمنفعة احلد   Xعندما تكون املنفعة احلدية آلخر دوالر يدفعه ىف         
  : ألن 4Yو  6Xىف شراء $ 10

MUy وحدات  8لـ  =MUX  على   يتم إنفاقهوحدات منفعة من آخر دوالر    = 8 وحدات8لـ X وY.  
     Py1$ لـ                  Px  1$لـ  

12 
6 
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 أمـا ىف هـذه   Y ونفس الكمية من Xقام املستهلك بشراء املزيد من ، 5-15 ىف املثال  1$إىل 2$  من Px الحظ أنه عندما اخنفض 
  .Y لكن كمية أقل من Xاحلالة فإن املستهلك يشترى املزيد من 

.  Xوحيدد ذلك نقطة على جدول الطلـب للـسلعة   .  نقطة التوازن إىل  للوصول2X يقوم املستهلك بشراء Px= 2$   عند و)ب(
 أن مبـا و.   جدول الطلب عن طريق السماح للسعر بالتغري وحتديد الكميات عند نقاط التوازنوباملثل ميكن حتديد نقاط أخرى على

  Px= 1$  و  Px= 2$  وبني  يتمتع مبرونة سعرية dx لذا فإن يزداد باخنفاض سعرها، Xعلى السلعة إنفاق هذا املستهلك إمجاىل 
  

 
  يف ميكن قياسه؟ ما هو مصدر فائض املستهلك؟  وك ) أ(  15.12.

فـائض  حجـم  ما هى العالقة بني و؟  AB؟  AC؟  AF عندما يكون السعر 5-15 ما هو فائض املستهلك ىف الشكل   )ب          (
  املستهلك وسعر السلعة؟

  :احلل
كـل وحـدة    نأ مباو.    يتم احلصول على السعر الذى يقبل املستهلك دفعه لكل وحدة من السلعة من ارتفاع منحىن الطلب له )أ( 

سـالب  منحىن الطلب ذو ميل  أن أى(بدفعه يقل لكل وحدة إضافية املستهلك إضافية توفر كمية أقل من املنفعة احلدية، فإن ما يرضى 
احلصول على فائض ألنه يدفع ىف مجيع الوحدات السعر الذى يود دفعه ىف آخـر وحـدة    إىل وينتهى األمر باملستهلك).  أسفل إىل أو

 قابلـة  5-15 كما هو احلال ىف الـشكل  –عندما تكون السلعة أما .  املنفعة احلدية للوحدات السابقة أكرب أن غم منفقط، على الر
  .للتقسيم بشكل تام ميكن قياس فائض املستهلك باملساحة احملصورة أسفل منحىن الطلب وأعلى سعر السلعة

 من الـسلعة، فإنـه      AC مقابل   FGHوألنه يقبل بدفع    .  AFHS من السلعة وينفق     AS يقوم املستهلك بشراء     AF عند سعر    )ب(
ومبعرفة منحىن الطلـب اخلـاص بـالفرد    ، BGK يكون فائض املستهلك ABوعند سعر ،  CGHحيصل على فائض مستهلك قدره   

  .بالنسبة لسلعة ما، جند أنه كلما اخنفض سعر السلعة كلما ازداد فائض املستهلك هلا
  :9-15 ىف اجلدول Xتهلك للسلعة  جدول طلب املس يف ضوء  15.13.

  .Xوضح املبلغ الذى يكون املستهلك على استعداد لدفعه لكل وحدة من السلعة ) أ ( 
 ، ما هو فائض املستهلك عنـد  Px= 1$  عند نقطة توازن السوق Xإذا تقاطع كل من منحىن العرض والطلب للسوق للسلعة ) ب(

  تلك النقطة؟
  ؟على كل الفائض املستهلك من هذا حلصول ا  Xالسلعة  كيف ميكن ملنتج )ج(
  . ارسم شكال يسمح بقياس فائض املستهلك بيانياً ) د( 
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  9-15اجلدول 
$1.00  $1.50  $2.00  $2.50  Px  

4  3  2  1  qx  
  :احلل

 ة لثاىن وحد 2.0$و  X ألول وحدة من 2.5$ذلك املستهلك على استعداد لدفع  أن  9-15 يوضح جدول الطلب ىف اجلدول) أ ( 
  . للرابعة 1.0$و  للوحدة الثالثة 1.5$و
     بـسعر 4X فإن املستهلك سـوف يـشترى   Px = $1 عند Xإذا تقاطع منحىن عرض السوق مع منحىن طلب السوق للسلعة ) ب(

Px = $1  . ه فإن،  4$ لتلك الكمية، لكنه ال يدفع إال (1.00$ + 1.50$ + 2.00$ + 2.50$)7$ومبا أنه كان على استعداد لدفع
والشىء من الوحدة   من الوحدة الثالثة، 0.50$و  من الوحدة الثانية 1.00$و  من الوحدة األوىل1.5$ (3$حيصل على فائض قدره 

  ).  الرابعة
ومبـا أنـه   .  7$حلصول على كل فائض املستهلك عن طريق طرح الوحدات األربع معا بسعر إمجـاىل             ا Xالسلعة   ميكن ملنتج    ) ج(

ذلـك   أن الحظ.  ، فإنه سوف يدفع الدوالرات السبع ويفقد فائض املستهلك بأكمله7$لوحدات األربع تساوى بالنسبة ملستهلك ا
هـذه    أن إال.   بدقـة X ميتلك القدرة االقتصادية والقانونية لفعل ذلك وأنه يعرف جدول املـستهلك للـسلعة   نتج امل أن يعىن ضمنا

  .فائضا لديه من غالبا ما يتمكن املستهلك من االحتفاظ مب، وتتحقق بصفة عامة على أرض الواقع الظروف ال 
ألننا ىف هذه   5-15وخيتلف هذا الشكل عن الشكل.   من املنطقة املظللة3$ يتم معرفة فائض املستهلك البالغ 6-15 ىف الشكل  )د( 

  .احلالة نتعامل مع وحدات صحيحة وليس وحدات قابلة للتقسيم من السلعة
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  :أسفل من خالل إىل ميكن تفسري قانون ميل منحىن الطلب  .1
  .اإلبدال أثر) أ ( 
  .تأثري الدخل) ب(
  .اإلبدال وتأثري الدخل كل من أثر) ج(
  .بدال وال تأثري الدخللإل ال أثر)  د(
  :أسفل من خالل إىل ميكن احلصول على تفسري تكميلى لقانون ميل منحىن الطلب. 2
  . الغلةتناقص) أ ( 
  .تناقص املنفعة احلدية) ب(
  .اخنفاض التكاليف) ج(
  . العوائد القياسيةاخنفاض) د(
   : زيادة إمجاىل املنفعة، فإن املنفعة احلدية تكوندعن. 3
  .سالبة وتتزايد) أ ( 
  .سالبة وتتناقص) ب(
  .صفر) ج(
  .موجبة وتنخفض) د(
  : فإن إمجاىل املنفعة بالنسبة له تكون1Yو 3Xت السبعة ىف شراء  بإنفاق الدوالرا15.4 إذا قام املستهلك ىف املثال .4
  35) أ ( 
  33) ب(
  30) ج(
  27) د(
   فإن إمجاىل املنفعة بالنسبة له تكون5Yو 1X بإنفاق الدوالرات السبعة ىف شراء 15.4 إذا قام املستهلك ىف املثال . 5
  35) أ ( 
  33) ب(
  30) ج(
  27) د(
  ؟15.2ىف اجلدول   MUx / Px = MUy / Pyالىت تفى بالشرط ) 3Yو 2X عدا( ما هى التوليفات .6
  .2Yو 1X )أ( 
  .4Yو 3X)ب(
  .5Yو 4X)ج(
  .مجيع ما سبق)د(
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  : ليس ىف حالة توازن ألنه15.4 فإن املستهلك ىف املثال 2Yو 1Xبشراء . 7
  .على السلعتني) 7$(ال يقوم بإنفاق دخله بالكامل ) أ ( 
  .2Yو 1Xية من النقود لشراء ال ميتلك الكمية الكاف)ب(
  .2Yو 1X بالرضا بشراء   يشعرال) ج(
   .Py  و   Pxال يعرف ) د(
  :ال يكون ىف حالة توازن ألنه15.4  فإن املستهلك ىف املثال 5Yو 4Xو  ،4Yو 3X ىف التوليفات .8
  .على السلعتني) 7$(ال يقوم بإنفاق دخله بالكامل ) أ ( 
  .من النقود لشراء تلك التوليفاتال ميتلك الكمية الكافية ) ب(
  .Yو Xال يريد شراء  تلك الكميات من ) ج(
   .Py  و   Pxال يعرف ) د(
9. dX أسفل ألن  إىل  مائل15.5 ىف اجلدولMUx :  
  .تتزايد) أ ( 
  .ثابتة) ب(
  .تتناقص) ج(
  .صفر) د(

10. dX بني ) ىف املتوسط(حدى املرونة 15.3 ىف اجلدولPx = $2 وPx =$1ألن :  
  . يظل ثابتاXإمجاىل إنفاق املستهلك هى ) أ ( 
  . يرتفعXإمجاىل إنفاق املستهلك هى ) ب(
  . ثابتdxميل ) ج(
  . سالبdxميل ) د(

  :ف فائض املستهلك على أنهيعريتم ت .11
  .الفارق بني ما يدفعه املستهلك بالفعل وبني ما يرضى بدفعه) أ ( 
  .ني ما يدفعه بالفعلالفارق بني ما يرضى املستهلك بدفعه وب) ب(
  .وما يدفعه بالفعل جمموع ما يرضى املستهلك بدفعه) ج(
  .ما يرضى املستهلك بدفعه مقسوما على ما يدفعه بالفعل) د(

  : فإن فائض املستهلك سوف يكونAB جند أنه عندما يكون سعر السلعة أقل من 2..15 من الشكل .12
  .BGCمساويا للمساحة ) أ ( 
  .BGCأقل من ) ب(
  .BGCأكرب من ) ج(
  .أى مما سبق) د(
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  .اإلبدال والدخل أسفل بسبب تأثريات إىل يكون منحىن الطلب مائال13.  
  .مع اخنفاض سعر السلعة، يتم شراء كميات أقل منها ألن املستهلكني ميكنهم استبداهلا بسلع أخرى مشاة هلا ىف االستهالك14.  
زيادة القدرة الشرائية للمستهلك، ومن مث السماح له بشراء املزيد  إىل  الدخل عن املوقف الذى يؤدى فيه خفض السعر يعرب تأثري15. 

  .من السلع
  .كلما ازداد استهالك سلعة ما، كلما ازداد إمجاىل املنفعة منها16.  
  . ىف املنفعة الكليةكربزيادة أ إىل ن السلعة تؤدىكل وحدة إضافية يتم استهالكها م أن ينص قانون تناقص املنفعة احلدية على17.  
  .يكون املستهلك ىف حالة توازن عندما تتساوى املنفعة احلدية املشتقة من آخر دوالر ينفقه على كل سلعة18.  
  .MUx = MUy  = MUzيتم الوفاء بشرط معظمة منفعة املستهلك من خالل الوفاء بالشرط 19.  
  .فرد من خالل نقاط توازن املستهلكيتحدد منحىن الطلب لل20.  
  .أسفل بسبب عمل قانون تناقض املنفعة احلدية إىل مييل منحىن الطلب21.  
  .يتم اشتقاق فائض املستهلك من إمجاىل نفقات الفرد على سلعة ما22.  
  .سعر السلعةحتت تقع الىت منحىن الطلب أسفل حة ا فائض املستهلك من املسسكن قيامي23.  
  .ما ما تكون تكلفة السلع الضرورية للحياة أكرب من تلك الىت ميكن االستغناء عنهادائ24.  

  
  

  (X) أو (√)اإلجابة على اختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة  
  

19. (F)  13. (T)  7. (a)  1. (c)  
20. (T)  14. (F)  8. (b)  2. (b)  
21. (T)  15. (T)  9. (c)  3. (d)  
22. (F)  16. (T)  10. (a)  4. (c)  
23. (F)  17. (F)  11. (b)  5. (c)  
24. (F)  18. (T)  12. (c)  6. (d)  
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التكاليف الـصرحية   أما ).ضمنية(وأخرى غري مباشرة ) صرحية( تتألف تكاليف اإلنتاج اليت تتحملها الشركات من تكاليف مباشرة 1.

وتشتمل التكاليف الضمنية على تكلفـة خـدمات        . ها الشركة من جيبها لشراء عناصر اإلنتاج أو استئجارها        فهي النفقات اليت تدفع   
  .الفائض من اإليرادات بعد خصم تلك التكاليف فهو الربح أما .عناصر اإلنتاج اململوكة للشركة

 اإلنتاج مع االحتفاظ بأحد هـذه العناصـر   ينص قانون تناقص الغلة على انه كلما زاد عدد الوحدات املستخدمة من بعض عناصر        2. 
  . ثابتا ، كلما قل حجم اإلنتاج اإلضاىف الذى حنصل عليه من كل عنصر إضاىف 

وهى تكاليف غـري قابلـة      . تعترب التكاليف الثابتة هى التكاليف الىت تتحملها الشركة ىف املدى القصري على عناصر اإلنتاج الثابتة                3. 
إمجاىل التكاليف املتغرية الىت تتحملها الشركة على عناصر اإلنتاج املـتغرية   أما .ى أو حجم إنتاج الشركة للتغري بغض النظر عن مستو

واجلدير بالذكر أن إمجاىل التكاليف هـى   .فتتغري التكاليف بتغري مستوى أو حجم اإلنتاج الىت حتقق الشركة  .الىت تقوم باستخدامها 
  .إمجاىل التكاليف املتغرية و حاصل مجع إمجاىل التكاليف الثابتة

متوسط التكلفة املتغرية ، فهى عبارة عن إمجـاىل   أما . متوسط التكلفة الثابتة تساوى إمجاىل التكاليف الثابتة مقسومة على اإلنتاج 4.
.  لتكليف املتغرية متوسط ا+ وعليه يكون متوسط التكلفة عبارة عن متوسط التكليف الثابتة  التكاليف املتغرية مقسومة على اإلنتاج ،

  . كذلك تعترب التكلفة احلدية هى التغري ىف إمجاىل التكلفة املتغرية لكل وحدة تغري ىف اإلنتاج 
ويوضح منحىن متوسط التكلفة ىف املدى الطويل احلد األدىن من التكلفة احلدية لكـل   . ال توجد عناصر إنتاج ثابتة ىف املدى الطويل5.

  .من مستويات اإلنتاج 
إذا زادت مجيع عناصر اإلنتاج بنسبة حمددة فعندئذ يتوقف ثبات أو زيادة أو تناقص العوائد القياسية على ما إذا كان اإلنتاج حيقـق         6.

  . زيادة مماثلة أو مضاعفة أو أقل على الترتيب
 

  قائمة بأهم املصطلحات الواردة ىف الفصل السادس عشر 
 .متوسط التكلفة املتغرية + التكاليف مقسومة على اإلنتاج أو متوسط التكلفة الثابتة وهى إمجاىل  : (AC) متوسط التكلفة احلدية 
  . وهى إمجاىل التكاليف الثابتة مقسومة على اإلنتاج) : AFC(متوسط التكلفة الثابتة 

 .وهى إمجاىل التكاليف املتغرية مقسومة على اإلنتاج): AVC(متوسط التكلفة املتغرية   
 إىل وهى حاالت املدى الطويل الىت تؤدى فيها زيادة مجيع عناصر اإلنتاج بنسبة حمددة): أو التكاليف الثابتة (  الثابتة العوائد القياسية

  . زيادة اإلنتاج بنفس النسبة
 عناصـر  وهى حاالت املدى الطويل الىت تشهد زيادة اإلنتاج بقدر أقل من زيـادة       ): التكاليف املتزايدة   ( العوائد القياسية املتناقصة    

  . اإلنتاج
  .وهى النفقات الفعلية الىت تدفعها الشركة من جيبها لشراء أو استئجار عناصر اإلنتاج الىت حتتاج أليها : التكاليف املباشرة الصرحية

علـى أن  (جية وتستخدمها ىف عملياا اإلنتا وهى القيم املقدرة  لعناصر اإلنتاج الىت متلكها الشركة): الضمنية(التكاليف غري املباشرة 
  ).أفضل البدائل الىت كان ميكن للشركة استخدام تلك العناصر فيها إىل يتم التقدير قياسا

وهى حاالت املدى الطويل الىت تشهد زيادة اإلنتاج بنسبة أكرب من زيادة عناصـر  ): أو التكاليف املتناقصة (العوائد القياسية املتزايدة    
  . اإلنتاج
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  . اخنفاض الناتج احلدى نتيجة الستخدام املزيد من العنصر املتغري مع بعض العناصر الثابتة ىلإ ويشري: قانون تناقص الغلة
  .وهى الفترة الزمنية الىت تكون خالهلا مجيع عناصر اإلنتاج متغرية: املدى الطويل

، عندما يكون باإلمكان بناء     وهى احلد األدىن للتكلفة احلدية لكل من مستويات اإلنتاج          ): LAC(متوسط التكلفة ىف املدى الطويل      
  . املصنع بأى حجم ترغب فيه الشركة

وهى معدل التغري ىف إمجاىل التكاليف لكل وحدة تغري ىف اإلنتاج عندما يكون باستطاعة الشركة بناء       : التكلفة احلدية ىف املدى الطويل    
  . املصنع بأى حجم ترغب فيه

  . اليف أو إمجاىل التكاليف املتغرية لكل وحدة تغري ىف اإلنتاجوهى التغري ىف إمجاىل التك): MC(التكلفة احلدية 
وهى كمية السلعة الىت البد أن يتخلى عنها اتمع إلفساح اال لقدر كاف من املوارد إلنتاج وحدة إضـافية                   : تكلفة النفقة البديلة  
  . من سلعة أخرى

  .وغري املباشرة  املباشرة وهو الفائض من إمجاىل اإليرادات بعد خصم مجيع التكليف:الربح
  ).وال ميكن تغيريه (وهى الفترة الزمنية الىت يكون خالهلا أحد عناصر اإلنتاج على األقل ثابتا من حيث الكمية : املدى القصري

  . وإمجاىل التكاليف املتغرية وهو جمموع كل من إمجاىل التكاليف الثابتة): TC(إمجاىل التكاليف 
وهى التكاليف الىت تتحملها الشركة ىف املدى القصري لكافة عناصر اإلنتاج الثابتة ، بغض النظر عن                ): TFC (إمجاىل التكاليف الثابتة  

  . مستوى اإلنتاج
  .وهى التكاليف املتغرية الىت تتحملها الشركة جلميع عناصر اإلنتاج املتغرية): TVC(إمجاىل التكاليف املتغرية 

  
 

  والربح االقتصادى  التكاليف املباشرة ،و غري املباشرة ،16.1  
  قانون تناقص الغلة 16.2  
  إمجاىل التكاليف ىف املدى القصري 16.3  
  التكاليف احلدية ىف املدى القصري 16.4  
  تكاليف اإلنتاج ىف املدى الطويل 16.5  
  ة  واملتناقص واملتزايدة العوائد القياسية الثانية16.6  
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  16.1    
. سوف نركز ىف هذا الفصل على تكاليف اإلنتاج الىت تتحملها الشركات أو ما يكمن وراء منحىن العرض اخلـاص ـا                       

  اإلنتـاج الـىت حتتاجهـا ،   فالتكاليف املباشرة هى النفقات الفعلية الىت تدفعها الشركة من جيبها اخلاص لشراء أو استئجار عناصر

وينبغى حـساب أو تقـدير    .وتستخدمها ىف عملياا اإلنتاجية  والتكاليف غري املباشرة هى تكاليف عناصر اإلنتاج الىت متثلها الشركة
كـاليف ىف  وتشتمل الت .تلك التكاليف من خالل مقدار ما ميكن لعناصر اإلنتاج هذه أن ترحبه ىف أفضل االستخدامات البديلة املتاحة 

  .الربح فهو الفائض من اإليرادات بعض خصم مجيع التكاليف  أما .وغري املباشرة  علم االقتصاد على كل من التكاليف املباشرة
  

16.1 :وإجيار األراضى والفائدة على رؤوس األموال املقترضة التكاليف املباشرة للشركة هى األجور الىت البد من دفعها للعمال 

هذه التكاليف البد للشركة من إضافة تكاليف غري مباشرة تتمثل ىف األجـرة   إىل وباإلضافة .املستخدمة ىف العمليات اإلنتاجية واملباىن 
ماله ىف نشاط آخر أو  رأس وكذا الفائدة الىت قد حيصل عليها باستثمار الىت قد حيصل عليها املالك إذا ما عمل كمدير لشركة أخرى ،

كما تشتمل تلك التكاليف غري املباشـرة علـى         . ول نشاطا جتاريا مماثال ىف درجة املخاطرة الىت يتعرض هلا           إقراضه لشخص آخر يزا   
وال ميكن القول بأن الـشركة حتقـق    ومنشأته للغري ، اإلجيار الذى كان ميكن لصاحب الشركة احلصول عليه إذا ما قام بتأجري أرضه

  .وغري املباشرة معا   إمجاىل إيراداا يفوق إمجاىل التكاليف املباشرةأرباحا اقتصادية أو أرباح خالصة إال إذا كان
  

16.2    
وينص على انه كلما قمنا باستخدام عدد اكرب مـن وحـدات بعـض     يعد هذا القانون أحد أهم قوانني اإلنتاج املسلم ا ،

 بعد نقطة ما على قدر اقل من اإلنتاج احلدى من كل وحدة إضافية من ، فأننا حنصل أكثر عناصر اإلنتاج للعمل بعنصر واحد ثابت أو
، باملـدى  ) أى ال ميكن تغـيريه (ويعرف الوقت الذى يكون خالله أحد عناصر اإلنتاج على األقل ثابتا  .العناصر املتغرية املستخدمة 

  آلن مجيع عناصر اإلنتاج تكون متغرية ىف املدى الطويل القصري ، وهو ما يعىن أن قانون تناقص الغلة هو أحد قوانني املدى القصري ذلك 
 

16.2 : والناتج احلدى الستخدام كل وحدة إضافية من العمالة على نفـس املـساحة مـن      إمجاىل الناتج1-16يوضح جدول
  TP = 3العمالـة ،  وبإضافة الوحدة األوىل من  .صفر  =  TRونالحظ انه إذا كانت العمالة صفر ، تكون  ).فدان مثال( األرض
  TP = 12وبإضافة الوحدة الثالثة تصبح  . MP = 5  و = TP  8بإضافة الوحدة الثانية من العمالة  . TP  = ( 3التغري ىف ( MPو
  . وتبدأ فاعلية تناقص قانون تناقص الغلة ىف هذا املثال بإضافة الوحدة الثالثة من العمالة  هذا.   اخل MP = 4و

  1-16جدول 
 اإلنتاج املضافة من عناصر

  العنصر املتغري
  ) سنويا- شخص -العمالة (

  الناتج الكلى
)TPبالكيلة سنويا ، (  

  اإلنتاج احلدى 
(MP)  

 0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
3 
8 
12 
15 
17 

3 
5 
4 
3 
2 
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 16.3   
  . وإمجاىل التكاليف  وإمجاىل التكاليف املتغرية  إمجاىل التكاليف الثابتة ،توجد ثالثة أنواع من التكاليف ىف املدى القصري وهى

ويتميز هذا النـوع   هى التكاليف الىت تتحملها الشركة ىف املدى القصري على عناصر إنتاجها الثابتة ،) TFC(فإمجاىل التكاليف الثابتة 
ومن أمثلة إمجاىل التكـاليف الثابتـة    . الشركة تنتج أو ال تنتج وسواء كانت من التكاليف بالثبات بغض النظر عن مستوى اإلنتاج ،

  . اإلجيار الذى البد للمنتج من دفعه مقابل استخدامه للمبىن املقام عليه مصنع الشركة طوال الفترة املنصوص عليها ىف العقد 
وتـتغري   .إلنتاج املتغرية الىت تقوم باستخدامها فهى التكاليف الىت تتحملها الشركة على عناصر ا) TVC(أما إمجاىل التكاليف املتغرية 

وأخريا نقول أن إمجـاىل التكـاليف         .وبعض تكاليف العمالة  ومن أمثلتها تكاليف املواد اخلام .هذه التكاليف بتغري مستوى اإلنتاج 
)TC (وإمجاىل التكاليف املتغرية  هى جمموعة إمجاىل التكاليف الثابتة.  
  

16.3 :موعـة مفترضـة مـن      وإمجاىل التكلفة املتغرية جداول إمجاىل التكلفة الثابتة2-16جلدول يعرض ا وإمجاىل التكلفـة
  . 1-16وتظهر هذه اجلداول بيانيا ىف الشكل  . Q مستويات اإلنتاج

  
  2-16جدول 

TC($) TVC($) TFC($) Q 
60 
90 
100 
105 
115 
135 
180 

0 
30 
40 
45 
55 
75 
120 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

  

  
 الىت تظهر  TFC على1-16وينعكس هذا ىف الشكل  .بغض النظر عن مستوى اإلنتاج 60$  تبلغ  TFCأن 2-16ونرى من اجلدول 

ويتوقـف   .وتتزايد مع تـزاد اإلنتـاج     صفر عندما يكون اإلنتاج صفر ، TVCوتبلغ   .60$موازية حملور الكمية الىت تعلوه مبقدار 
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، )  وحدة إنتاج 2.5أى حنو  (  Aفحىت النقطة .  على املرحلة الىت يبدأ فيها قانون تناقص الغلة ىف العمل  TVCميز ملنحىن الشكل امل
الدرجة الـىت ال   إىل جنب مع عناصر إنتاجها الثابتة، إىل نالحظ أن الشركة ال تستخدم أال عددا قليال من عناصر اإلنتاج املتغرية جنبا

 يبـدأ   Aوبعد النقطة  .اسفل  إىل ويتجه منحناها  مبعدل متناقص ، TVCومن مث تزداد .قص الغلة بالبدء ىف العمل تسمح لقانون تنا
وعند كل من مستويات اإلنتـاج ، جنـد أن     .اعلى  إىل ويتجه منحناها  مبعدل متزايد ، TVCقانون تناقص الغلة ىف العمل ، فتزداد 

TC = TFC + TVC.  ولذلك يظهر منحىنTC  بنفس شكل منحىن TVC ،   عند أية نقطة 60$ ويعلوه مبقدار .  
  

 16.4   
وال سيما عند قيام الـشركات   على الرغم مما إلمجاىل التكاليف من أمهية بالغة ، أال أن متوسط التكاليف احلدية قد تفوقها ىف األمهية ،

والىت حنن بصدد دراستها ، على متوسـط   وتشتمل التكاليف احلدية ىف املدى القصري ، هذا. لقصري بأجراء عمليات التحليل ىف املدى ا
والتكلفة احلدية ، وهى أنواع التكاليف الىت تـرتبط مـع بعـضها الـبعض      ومتوسط التكلفة ومتوسط التكلفة املتغرية التكلفة الثابتة
  :بالعالقات التالية

16.4 : ل جداو3-16يعرض اجلدولAFC  ، AVC  ، AC  ،MC  املشتقة من جداول TC ، TVC،TFC   الـواردة ىف 
      TFCبقـسمة ) 5العمـود   ( AFCوميكن احلصول على جدول  ) .3-16 ىف اجلدول 4-1واملكررة ىف األعمدة   (2-16اجلداول 

بقـسمة  ) 6العمود  ( AVC على جدولوكذلك ميكن احلصول  ) .1 ىف العمود Q( على الكميات املناظرة من اإلنتاج ) 2العمود (
TVC  )  3العمود (  علىQ.   وميكن احلصول على جدولAC )  بقسمة 7العمود TC )  على ) 4العمودQ.     وعند كـل مـن

  . AC  = )5العمود ( FC ) + 6العمود  ( AVCمستويات اإلنتاج 
وهكذا يتضح أن  ) .3العمود  ( TVCأو ) 4العمود  ( TCبطرح قيم متتالية  ) 8العمود  (  MCأخريا ميكن احلصول على جدول 

MC  ال تعتمد على مستوى TFC  .   
  
  3-16جدول 

(8) 
MC($) 

(7) 
AC($) 

(6) 
AVC($) 

(5) 
AFC($) 

(4) 
TC($) 

(3) 
TVC($) 

(2) 
TFC($) 

(1) 
Q  

10 
5 

10 
20 
45 

90 
50 
35 

    28.75 
27 
30 

30 
20 
15 

      13.75 
15 

202 

60 
30 
20 
15 
12 
10 

90 
100 
105 
115 
135 
180 

30 
40 
45 
55 
75 
120 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

  
16.5 :تظهر جداول AFC, AVC, AC, MC  ونالحظ ظهـور   .2-16 موضحة بيانيا ىف الشكل 3-16 الواردة باجلدول
  بـشكل   AFCينما ينخفض منحىنكذلك نالحظ انه ب. ىف منتصف املسافة بني مستويات اإلنتاج املتتالية ) 8العمود  ( MCجدول

نقطـة لـه عنـد     أدىن إىل  MC ويصل منحىن . U شكل حرفAVC, AC, MCمستمر مع التوسع ىف اإلنتاج، تأخذ منحنيات 
 أدىن  عنـد AVC, AC يتقاطع مع منحـنىي   MCكما أن القسم املرتفع من منحىن.  ACأو منحىن AVC مستوى اقل من منحىن

  ) . 16.11املسألة  انظر( ذى ميكنا مالحظته دائما نقطتني هلما ، وهو الوضع ال
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 16.5   

وعنـد   .ال توجد أية عناصر إنتاج ثابتة ىف املدى الطويل ، حيث يكون باستطاعة الشركة بناء مصانعها باحلجم الذى ترغبه 
وميكن التعبري عن حجم املصنع من خالل منحىن متوسـط   هذا. لقصري قيام الشركة بتشييد أحد مصانعها ، تبدأ ىف العمل ىف املدى ا

ويوضح منحىن متوسط  .االجتاه ميينا إىل فاملصانع ذات احلجم الكبري تتميز مبنحنيات متيل). SAC(التكلفة اخلاص به ىف املدى القصري 
ت اإلنتاج املختلفة ، عندما يكون باستطاعة الشركة        احلد األدىن من التكلفة احلدية لكل من مستويا       ) LAC(التكلفة ىف املدى الطويل     

   . SAC  من خالل اجلزء املرتبط به من منحنيات LACوهكذا يتشكل املنحىن  .بناء املصنع باحلجم الذى يروق هلا 
  

16.6  : حنيـات  ويعرب إحدى من .أربعة أحجام مفترضة ملصنع ترغب الشركة ىف بناءه ىف املدى الطويل3-16 يوضح الشكل
SAC  واسـتغالل    وحدة من السلعة فالبد هلا من بنـاء 300فإذا كانت الشركة ترغب ىف إنتاج .  عن كل من تلك املصانع األربعة
املـنحىن  ( وحدة ، فالبد هلا من بناء مصنع أكرب 550 إىل  300 إذا كانت ترغب ىف حتقيق إنتاج يتراوح من أما ) .SAC1 (1املصنع 
ASC2. ( 3وحدة ، فالبد هلا من بناء املصنع 1050 إىل  550  زيادة إنتاجها ىف ما بنيوإذا رغبت ىف)  املنحىنSAC3  (،  وهكذا. 

وأن كانت التكلفة ستزيد عن ما هو احلال عنـد اسـتخدام     ،1 وحدة من حجم املصنع 400ونالحظ انه باستطاعة الشركة إنتاج 
األجزاء املتصلة ، فهى تشكل منحىن  أما . هى األجزاء غري املنحنية  SACنيات كما نالحظ أن األجزاء املتقطعة من منح . 2املصنع 
LAC وإذا قمنا برسم عدد اكرب من منحنيات SAC  فسوف حنصل على منحىن ،  SAC  استواء  أكثر .  
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 16.6     

 زيادة اإلنتـاج    (1): يع عناصر اإلنتاج بنسبة حمددة ، فسوف حنصل على ثالث نتائج حمتملة                 إذا قمنا ىف املدى الطويل بزيادة مج      
 زيادة اإلنتاج بقدر أكرب ، حبيث تكون هناك عوائد قياسية           (2). بنفس املقدار ، حبيث تكون هناك عوائد قياسية ثابتة أو تكاليف ثابتة           

وقد ينجم عن ذلـك  . يث تكون هناك عوائد قياسية متناقصة أو تكاليف متزايدة زيادة اإلنتاج بقدر اقل ، حب(3). أو تكاليف متناقصة 
ومع ذلك يتعني على الشركة عدم زيـادة   .والتخصص ىف اإلنتاج  وجود عوائد قياسية متزايدة أو وفورات حجم نظرا لتقسيم العمالة

  . تناقص العوائد القياسية إىل حجم املصنع عن نقطة معينة، تفاديا حلدوث مشكالت ىف اإلدارة رمبا تؤدى
  

16.7 : يبدى منحىنLAC  مث تبدى وجود عوائد . عوائد قياسية متزايدة أو تكاليف متناقصة ىف بادئ األمر 3-16 ىف الشكل
  LACفإذا زاد حجم اإلنتاج ، سوف يبدى املـنحىن  ) .  وحدة800حواىل (ىف نطاق إنتاجى حمدود ) تكاليف ثابتة ( قياسية ثابتة 

  . الواقع على نوع الشركة أو النشاط التجارى  أرض ويتوقف حدوث ذلك على ). تكاليف متزايدة(وجود عوائد قياسية متناقصة 
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  ى لشركة؟ ملاذا نقوم بدراسة تكاليف اإلنتاج أل )أ( 16.1. 
  . بني تكلفة النفقة البديلة والتكاليف الصرحية والتكاليف الضمنية وضح الفرق)ب        (
  :احلل

مع منحنيات العـرض للـشركات    جبو.  قوم بدراسة تكاليف اإلنتاج ألى شركة ملعرفة املزيد عن منحىن العرض لتلك الشركة            ن) أ  ( 
السوق على مع منحىن طلب جنب  إىل نباًج –  ذلكحيددو.  صل على منحىن عرض السوق لتلك السلعةحن) كل على حده(لسلعة ما 

  ).3.5و 3.3 نظر القسمأ(حر إطار اقتصادي  كمية وسعر التوازن للسلعة ىف  - السلعة هذه
 جلزء من موارده النادرة إلنتاج  بعض السلع واخلدمات، فـإن  اتمعحقيقة أنه باستخدام  إىل يشري مصطلح تكلفة النفقة البديلة) ب(

 تكلفة النفقة البديلة إلنتاج كل وحدة إضافية مـن   جند أنفمثالً .إلنتاج  السلع واخلدمات األخرىاملوارد املتوفرة قلة  إىل ذلك يؤدى
الالزمة إلنتاج  كل من تلك ) النادرة( املوارد قدر كاف من القماش تساوى كمية الطعام الالزم أن يتخلى عنها اتمع للحصول على          

 بدفعها من جيبها لـشراء أو تـأجري   الشركةالتكاليف الصرحية فهى التكاليف الفعلية الىت تقوم  أما  .الوحدات اإلضافية من القماش
ىف الـشركة  التكاليف الضمنية فهى تكاليف خدمات العناصر الىت متتلكها وتقوم بتشغيلها  أما . خدمات عناصر اإلنتاج الىت حتتاجها

  .عمليات اإلنتاج اخلاصة ا
  .االقتصادعلم ارق بني التكلفة واألرباح ىف  وضح الف )أ( 16.2.

  ؟اكيف ختتلف تلك املفاهيم عن االستخدام الدارج ملصطلحا)ب        (
  :احلل

فاملوارد الـىت متتلكهـا الـشركة وتقـوم         .  ىف علم االقتصاد تتضمن التكاليف كال من التكاليف الصرحية والتكاليف الضمنية          ) أ  ( 
فهى متثل تكاليف ميكن تقديرها من خالل تقدير ما ميكن لتلك املوارد حتقيقه إذا مت استخدامها                .   جمانية باستخدامها ىف اإلنتاج ليست   

علـى  " عـادي "فإذا قلنا أن الشركة حتقق رحبا قدره صفر، فالبد أن نتذكر أن الشركة حتصل بالفعل على عائد     .  بأفضل شكل بديل  
  .ألرباح ىف االقتصاد، فإننا نعىن ما يزيد عن العائد العاديأى أننا عند احلديث عن ا.  العناصر اخلاصة ا

املصاريف الىت تقوم الشركة بدفعها على صورة نقود لشراء أو استئجار عوامـل   إىل ىف االستخدام الدارج يشري مصطلح التكلفة) ب(
لق عليه رجل الشارع اسم األرباح هو عبارة        وما يط ).  ما يطلق عليه علماء االقتصاد اسم التكاليف الصرحية       وهو  (اإلنتاج اخلاصة ا    

على عناصر اإلنتاج " العائد العادي"ىف االقتصاد، فإن بعض أو كل ذلك العائد ميثل  أما . عن الفارق بني عائد الشركة واملبالغ املدفوعة
اصر اخلاصة بالشركة ىف االعتبـار  والبد من وضع ذلك العائد العادي على العن . اخلاصة بالشركة أو ما يعرف باسم التكاليف الضمنية
  ).أى عدم استخدام تلك املوارد ىف أفضل استخدام بديل(لتربير استمرار الشركة ىف استخدام مواردها اخلاصة 

 إجيـارا  70,000$و املال النقدى املقترض، رأس  فوائد على50,000$و  ىف املرتبات،200,000$ ات شركال دفع إحدى  ت16.3.
سنويا على األكثـر وإذا قـام   40,000$ صل على حيخر كمدير فإنه آإذا قام املستثمر بالعمل حلساب شخص ،  نعسنويا ملباىن املص

.   سنويا على األكثر10,000$صل على حينفس درجة  املخاطرة فسوف على  ينطويخر ىف عمل آ النقدى لشخص همال رأس بإقراض
  .تلك أى أراض أو مبانمي ال ووه
  .إنتاجه عن العام كلهمن بيع 400,000$ صل على حيلك املستثمر إذا كان ذ قم حبساب أرباح) أ ( 
  النتائج؟هذه الفارق بني سبب صل عليها من وجهة نظر رجل الشارع؟  وما حيما هى كمية الربح الىت ) ب(
   فقط؟360,000$ إمجايل إيرادات هذا املستثمر ما الذى حيدث إذا كان ) ج ( 
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  :احلل
).   ىف اإلجيـار 70,000$و  ىف الفوائـد  50,000$و ىف األجـور 200,000$  ( 320,000$رحية هنا تـساوى التكاليف الص) أ ( 

).  املال النقـدى  رأس  فوائد على 10,000$و  املرتبات ىف أمثل استخدام بديل، 40,000$($ 50,000والتكاليف الضمنية تساوى 
 يـساوى    هـذا العـام    إنتاجيرادات من بيع    ومبا أن إمجاىل اإل   . 370,000$تساوى  ) الصرحية والضمنية (لذلك فإن إمجاىل التكاليف     

  . سنويا 30,000$قدره"  صاىف أو اقتصادى"صل على ربح حيلك املستثمر ذ، فإن $400,000
إال أن ).  320,000$ ناقص التكاليف الـصرحية   400,000$إمجاىل العائد   ( 80,000$يقول رجل الشارع بأن الربح يبلغ ) ب(

وكة للمستثمر ومن املالئم أن يتم اعتبارها تكلفـة مـن   نتاج اململ ألفا متثل العائد العادي على عناصر اإلني من تلك الثمان $50,000
  .االقتصادعلم وجهة نظر 

ة صل على أقل من العائد العادي من عناصر اإلنتاج اخلاصحي فقط، فإن ذلك يعىن أنه  360,000$إذا كان إمجاىل عائد املستثمر) ج ( 
ـ    اقريقوم بإ ولآلخرين  مدير  كعمل  يأن  ) ىف النهاية (وأنه من األفضل له     )  ىف أفضل بديل   ةفائدسعر ال + جره  ي أ أ(به   .  مض أموالـه هل

ويوضح ذلك جبالء أن التكاليف الضمنية هى بالفعل جزء من تكاليف اإلنتاج ألنه البد من تغطيتها كى تظل الـشركة ىف الـسوق                       
  .لع أو اخلدمات الىت تنتجهاولكى تستمر ىف توفري الس

  
 

  . اذكر الفرق بني املدى القصري واملدى الطويل)أ ( 16.4. 
   ما هو طول املدى الطويل؟)ب        (
  :احلل

تا ىف احلجـم   ثاب– مثل املصنع –على األقل الفترة الزمنية الىت يكون فيها عنصر واحد من عناصر اإلنتاج  إىل  القصريىيشري املد) أ ( 
لذلك فإنه يف املدى القصري ميكن للشركة زيادة إنتاجها من خالل توظيف املزيد مـن العمـال                 .  وقت كاف لتغيريه  وجد  ال ي حبيث  

الفترة الزمنية الىت تسمح للشركة بتغيري مجيع عوامـل اإلنتـاج    أما . واستخدام املزيد من املواد اخلام ىف إطار مصانعها املتوافرة حاليا
  . فتعرف باسم املدى الطويل– مثل توسيع املصنع احلاىل أو بناء مصنع أخر اكرب حجما –اصة ا اخل
 ال تزيد تلك الفترة علـى  ،دماتاخلففى حالة بعض الشركات الىت تقوم بإنتاج       .  يعتمد طول املدى الطويل على نوعية الصناعة      ) ب(
ويعتمد األمر .  ةعديدسنوات  إىل قد متتد – مثل احلديد والصلب –ساسية وبالنسبة لشركات أخرى ىف الصناعات األ.   أسابيععةبض

  .برمته على طول الفترة الزمنية الالزمة للصناعة املعنية لتغيري كافة عناصر اإلنتاج اخلاصة ا، مبا ىف ذلك حجم املصانع
  . قانون تناقص الغلة بالنسبة للعمالة واألرضعالم ينص  )أ( 16.5. 
مىت يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل؟  وما هو السبب ىف حدوثه؟  وملاذا ال يبدأ إال بعد استخدام كميـة معينـه مـن                          )ب        (

  العمالة؟
  :احلل

 )بعـد نقطـة معينـة   و(بالضرورة  من األرض، فددة مساحة حمزراعة مع استخدام املزيد من وحدات العمالة لكل وحدة زمنية ل  ) أ  ( 
الحظ أنه .  وهذا القانون هو واحد من أهم قوانني اإلنتاج ويعرف باسم قانون تناقص الغلة  . اإلنتاج احلدى الناتج أونخفضسوف ي

وذلك مع افتراض ثبات عامـل  .  لكى يتم وضع هذا القانون ىف االعتبار البد أن يتم تثبيت عنصر واحد على األقل من عناصر اإلنتاج    
  .التكنولوجيا

فحـىت تلـك   .  ة ىف العمل عندما يبدأ الناتج احلدى عن وحدة إضافية من أى عنصر متغري ىف االخنفـاض يبدأ قانون تناقص الغل   ) ب(
إال .   بشكل قليل مع العناصر الثابتة لدرجة أننا قد حنصل على غلة متزايدة بدال من متناقـصة                ةستخدممالنقطة تكون العوامل املتغرية     
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أقـل   تعمل بكميـات  تغرية مع نفس العناصر الثابتة فإن كل وحدة من العنصر املتغري سوفأننا باستخدام املزيد واملزيد من العناصر امل    
  .ةتناقصاحلصول على غلة م إىل األمر الذي يؤدي يف اية املطاف ،من  العناصر الثابتةفأقل 

 5 تفـصيل ميكنهما و س احملل،افترض أن ترزيني يعمالن يف نف و.شهركل  بذلتني تفصيلميكنه وه  مبفرد أن ترزيا يعمل      أفترض 16.6. 
  .19ون فصل ي6 و ،17نفصلو ي5 و ،14فصلون  ي4 و  10فصلون ي3، وأن  شهرياًبذل

  .(MPL)أوجد الناتج احلدى للعمل ) أ ( 
  مىت يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل؟  وملاذا يكون لدينا زيادة ىف العائد حىت تلك النقطة؟) ب(
  لة ىف النهاية؟ملاذا حيدث تناقص ىف الغ) ج ( 

  
  4-16جدول 

  عدد البذل  عدد اخلياطني
)TPلكل شهر (  

  الزيادة أو احلدية 
احللل لكل خياط 

  (MPL)إضاىف
 0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 
2 
5 

10 
14 
17 
19 

2 
3 
5 
4 
3 
2 

  :احلل
  .4-16انظر جدول ) أ ( 
ومبـا أن   .    وحىت تلك النقطة مل تكن الورشة مستغلة بكامل طاقتها          .يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل مع إضافة الترزى الرابع         ) ب( 

مع زيادة  أما . بأخذ املقاسات أو قص القماش أو احلياكة فإن معظم املعدات تكون خاملة معظم الوقت أما ترزيا واحدا ميكنه أن يقوم
ص بينما يقوم الثاين بقأخذ املقاسات معظم الوقت، القيام بللترزي األول ميكن عندئذ ثالثة، ف إىل اثنني، مث إىل  من واحدعاملني عدد ال

كما أن كل فرد ميكنه التخصص    .  احلياكة حبيث يكون كل من العمال واآلالت قيد االستخدام بشكل شبه مستمر           بالقماش، والثالث   
  .واحدة فقط ىف العملالتخصص يف مهمة وزيادة إنتاجيته من خالل 

والسبب ىف ذلـك أنـه ال   .  لكن بقدر أقل) أى الربع(زيادة عدد البذل بنفس النسبة  إىل ل نفس احملال تؤدى إضافة فرد رابع ىف) ج(
" م مـزدح " اآلن قـد أصـبح   لكما أن احمل.  إلبقاء أربعة أفراد مشغولني بشكل تام طوال الوقتتكفي  لوجد اآلن معدات  ىف احمل ت

عـدد  حدة كلما زاد  أكثر تناقص بشكلهذا الستمر قطة يبدأ تناقص الغلة ويوعند تلك الن".  لألحاديث اجلانبية"وأصبح هناك متسع 
  .لالعاملني ىف احمل
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  .5-16 ىف اجلدول واردة ال TCو TVC و TFC  جداولرسم قم بجمموعة احملاور على نفس  )أ( 16.7.  

  
  5-16جدول 

TC($) TVC($) TFC($) Q  
120 
180 
200 
210 
225 
260 
330 

0 
60 
80 
90 
105 
140 
210 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

  
  . هذا الشكل حتديداًاملنحنياتملاذا تأخذ  وضح )ب(

  :احلل
  . 4-16انظر الشكل) أ ( 

  

  
وأعلى منـه   ألفقى   يوازى احملور ا   TFC لكل وحدة زمنية على مجيع مستويات اإلنتاج، فإن منحىن           120$ يساوى   TFCمبا أن   ) ب(

 نتـاج وحدة من اإل 2.5 وحىت عند.   تساوى الصفر عندما يكون اإلنتاج مساويا للصفر وتتزايد بزيادة اإلنتاجTVC. 120$ مبقدار
وحدة إنتاج يبدأ قانون تناقص الغلـة ىف   2.5بعد  أما .  مبعدل متناقصTVCال يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل وتتزايد ) Aالنقطة (
 حـىت  أسـفل  إىل ويتجه يبدأ من نقطة األصل ويكون ميله موجبا، TVCلذلك جند أن منحىن .   مبعدل متزايدTVC مل وتتزايد الع

 لكنه يرتفع عنـه مبقـدار   TVC يأخذ نفس شكل TCفإن منحىن لذا  TC = TFC + TVCمبا أن .   ويرتفع بعد ذلكAالنقطة 
$120.  
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  . املدى القصريىفلعناصر الثابتة واملتغرية ذكر بعض األمثلة على اأ  ) أ( 16.8.  
   الثابتة املستخدمة على مستوى إنتاج املدى القصري؟عناصر اإلنتاجما هى العالقة بني كمية   )ب         (
  :احلل

ة ومعظم أنـواع  واملباىن وعلى األقل جزء من تكاليف اإلهالك والصيان رضتتضمن العناصر الثابتة يف املدى القصري دفع إجيار األ) أ ( 
 والبد ، اإلدارة العليا حيث أا تتحدد بشكل ثابت من خالل عقدواتب  مثل رواتب  رلالتأمني والضرائب على األمالك وبعض أنواع ا      

العناصر املتغرية فتتضمن املواد اخلام والوقود ومعظـم أنـواع العمالـة     أما . من دفعها طوال مدة العقد سواء كان هناك إنتاج أم ال
  .والفوائد على القروض قصرية األجلائب لضروا
وميكن للشركة التحكم   .  حتدد كمية عناصر اإلنتاج الثابتة املستخدمة حجم املصنع الذى تقوم الشركة بتشغيله يف املدى القصري              ) ب(

نتاج املتغرية املـستخدمة  ىف حجم إنتاجها يف املدى القصري ىف احلدود الىت يفرضها حجم املصنع عن طريق التحكم ىف كمية عناصر اإل               
  .لكل وحدة زمنية

  
 

  : أوجد6-16من اجلدول 16.9.  
  .  AC و  AVCو  AFCاولجد) أ ( 
  .جمموعة احملاور على نفس AC و  AVCو AFC أرسم )ب(
   من ناحية أخرى؟ACو AVC  من ناحية وبنيAFC باستمرار؟ وما هى العالقة بني AFCملاذا ينخفض منحىن ) ج ( 
  :احلل

 ACكمـا أن  . نتـاج  مقسومة على اإلTC تساوى ACو .نتاج مقسومة على اإلTFC تساوى AFC. 6-16نظر اجلدول أ) أ ( 
  .AVC زائد AFCتساوى 

  6-16جدول 
AC($) AVC($) AFC($) TC($) TVC($) TFC($) Q  

 
180 
100 
70 

    56.25 
52 
55 

 
60 
40 
30 

     26.25 
38 
35 

 
120 
60 
40 
30 
24 
20 

120 
180 
200 
210 
225 
260 
330 

0 
60 
80 
90 
105 
140 
210 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

  
  .5-16 انظر الشكل )ب(
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ويظهـر ذلـك ىف     .  ةنتجوحدات امل المن  واملزيد   تتوزع على املزيد     TFC ألن   نتاج اإل التوسع يف  باستمرار مع    AFC تنخفض   )ج(

، فإن املـسافة  )6-16نظر اجلدول  أ (AVC زائد   AFC تساوى   ACومبا أن   .  5-16 ىف الشكل    AFCفاض املستمر ىف منحىن     االخن
.  AFC تنخفض، مما يعكس االخنفاض املـستمر ىف       5-16 عند كل مستوى إنتاج ىف الشكل        AVC ومنحىن   ACالرأسية بني منحىن    

 ومت رمسه على شكل خط متقطع ىف األشكال ( ىف األشكال والفصول التالية AFCمنحىن ) أو التغاضى عن(وهلذا السبب سيتم إلغاء 

  ).5-16و 16-2
  :6-16من اجلدول 16.10.  
   . MCأوجد جدول ) أ ( 
  .ACو AVC و MC رسم جداولبعلى نفس احملاور قم ) ب(
  :احلل

ال  TC و TVC  كـالً مـن  مبا أن. اإلنتاج ىف تغري لكل وحدة TC أو TVCىف  أما  تساوى التغريMC. 7-16نظر اجلدول أ ) أ( 
  . يظل ثابتاً(MC) نتاج ىف اإل تغري لكل وحدةTC و  TVC فإن التغري ىفTFCخيتلفان إال مبقدار 
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  7-16جدول 
TC($) TVC($) TFC($) Q  

 20 
10 
15 
35 
70 

180 
200 
210 
225 
260 
330 

60 
80 
90 
105 
140 
210 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

  
  .بني املستويات املختلفة لإلنتاج6-16ويتم متثيله على الشكل 7-16 مت تسجيله ىف اجلدول MCالحظ أن .  6-16الشكل نظر أ )ب(

  

  
  ؟ U شكل حرف AC و  AVCو MC ملاذا تأخذ منحنيات) أ ( 16.11.  
  مستوى له؟ ىنأد  ىفAVCالنقطة الىت يكون عندها منحىن  إىل اًنقطة له ميين أدىن إىل AC  ملاذا يصل منحىن)ب(
  نقاط هلما على الترتيب؟ أدىن  عندACو AVC  مع MC ملاذا يتقاطع منحىن )ج(

  :احلل
 الثابتة، فقد حنصل ىف البداية على عوائد متزايدة، لكن ىف النهاية يبـدأ  صران املتغرية مع بعض من العناصرعالمع البدء ىف استخدام ) أ  ( 

  Uشكل حـرف    تبدأ باالخنفاض، مث ترتفع يف اية املطاف، آخذة  AC وAVCو  MC منحنياتعل تناقص الغلة ىف العمل مما جي
  . لكل منها

اآلخـذ يف   AFC هو أن مـنحىن  AVCأقل نقطة له عند مستوى إنتاج أعلى من منحىن  إىل  AC منحىن وصول السبب ىف ) ب(
ـ ، و  اآلخذ يف االرتفـاع  AVC نحىنمل أو مواز ن جمرد معادلمرب كأ) نتاجاإلالتوسع يف مع و(وجيزة يكون لفترة االخنفاض  ستمر ي

ACن منحىن ا كاومل.   ىف االخنفاضACلف عن منحىنت خي AVC  يف كون األول يشتمل على اخنفاض AFC   والثـاين ال يـشتمل
  .AVCمنحىن كرب من مستويات اإلنتاج املختلفة مما هو احلال للنطاق أيف  ينخفض AC منحىن عليه، لذا فإن 
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، فإا جتذب AC حتت MCنقاط هلما على الترتيب ألنه طاملا كانت  أدىن  عندACو AVC  معMCيتقاطع منحىن دائماً ما ) ج ( 
ـ  ال AC فقط فإن MC = ACوعندما تكون .   فإا جتذب املتوسط ألعلىAC فوقMCوعندما يكون .  املتوسط ألسفل نخفض ي

 إذا كانت درجتك ىف االختبار التاىل أقـل مـن متوسـط    فمثالً.   أمر منطقى  وذلك،) لهنقطة أدىن  عندAC يكونأى (رتفع ي الو
على من املتوسط،فإن املتوسـط  أإذا كانت درجتك ىف ذلك االختبار  أما . درجاتك ىف السابق، فإن متوسط درجاتك سوف ينخفض

  .يريتغسوف يبقى دون وإذا كانت الدرجة مساوية للمتوسط، فإن املتوسط .  اجلديد يكون أعلى
  

 
 تعرب عن مخسة أحجام بديلة ملصنع  تزمع الشركة إنـشاؤه يف املـدى               8-16اجلدول  ب  الواردة    SAC  أن جداول  فترضأ16.12.  
  .  الطويل

  8-16جدول 
SAC5  SAC4  SAC3  SAC2  SAC1  

SAC($)  Q SAC($)  Q SAC($)  Q SAC($)  Q  SAC($)  Q  
12.00 
11.00 
11.50 
13.50 
16.50  

9 
10 
11 
12 
13  

10.00 
9.50 
10.00 
12.00 
15.00  

8 
9 
10 
11 
12  

10.00 
8.50 
8.00 
8.50 
10.00  

5 
6 
7 
8 
9  

15.50 
12.00 
10.00 
9.50 
11.00  

2 
3 
4 
5 
6  

15.50 
13.00 
12.00 
11.00 
13.00  

1 
2 
3 
4 
5  

  .اخلمسة على نفس الشكل البياىن   SAC  مثل منحنيات) أ  ( 
أى من تلك املصانع جيب علـى       و.   تكنولوجياً دية إذا كانت تلك املصانع اخلمسة هى البدائل الوحيدة اLAC         نحىن  وضح م ) ب(

  ؟نتاجثالث وحدات من اإلطرح الشركة استخدامه يف املدى الطويل إذا كانت تريد 
  .املصانعمن ) أو كبري جدا( بناء عدد الائى ها لشركة إذا كان مبقدورل LACحدد منحىن ) ج ( 

  

  
  :احلل

  .7-16نظر الشكل أ) أ ( 
أى أنه يتم احلصول على منحىن .  7-16 ىف الشكل SACاألجزاء املتصلة من منحنيات     عبارة عن    للشركة هو    LACمنحىن  إن  ) ب(

LACللشركة من خالل اخلط املتصل الذى يصل بني النقاط   A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R . عة مـن  األجزاء املتقط أما
وإذا أرادت  .   فهى ليست ذات أمهية ألا متثل تكلفة متوسطة أكرب من الالزم بالنسبة للشركة يف املـدى الطويـل                  SACمنحنيات  
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 وتكون الـشركة عنـد      ،)2(أو  ) 1(ميكنها أن تستخدم  املصنع      عندئذ   لكل وحدة زمنية، ف    نتاج ثالث وحدات من اإل    طرحالشركة  
  .12$هي  للشركة SAC  قيمةكونتني وىف كلتا احلالت.  Cالنقطة 

من املصانع البديلة يف املدى الطويل، فسيكون هناك عدد كبري جدا           ) أو كبري جدا  (إذا كان باستطاعة الشركة بناء عدد الائى        ) ج  ( 
حىن هـو     وهذا املن   ). 7-16 ( ىف الشكل  LACوبرسم مماس لكل تلك املنحنيات حنصل على املنحىن املسمى          .  SACمن منحنيات   

 عندما يكون بإمكان الشركة بناء أى       نتاجويوضح أقل تكلفة إنتاج لكل وحدة من اإل       ،   SACى كل منحنيات    والذى حي " فوظرامل"
  .حجم تريده للمصنع

  
  :)7-16 ىف الشكل LACاملناظر ملنحىن (9-16 ىف اجلدول LAC من جدول 16.13. 

  9-16جدول 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q  
13 11.30 10 8.90 8.20 8 8.30 9 10 11.30 13 15 LAC($) 

  
  .(LTC)أوجد جدول إمجاىل التكاليف يف املدى الطويل ) أ ( 
  ما الذى يقيسه هذا اجلدول؟.  (LMC) جدول التكلفة احلدية يف املدى الطويل اقاشتققم ب) ب(
  ؟LMCو LACما هى العالقة بني ) ج ( 

  
  10-16جدول 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q  
13 11.30 10 8.90 8.20 8 8.30 9 10 11.30 13 15 LAC($) 
156 124.30 100 80.10 65.60 56 49.80 45 40 33.90 26 15 LTC($) 

       11      7.90      6.10     5     4.80       6.20  9.40     14.50    19.90  24.30      31.70 LMC($) 
  :احلل

 أدىن  LTCويوضح .   عند ذلك املستوى من اإلنتاجLAC ىف نتاج ألى مستوى إنتاج بضرب اإلLTCى  ميكن احلصول عل) أ ( 

لتغري فهي تساوي ا LMC أما .  حجماملصنع بأي بناء  عندما يكون من املمكن نتاج  املستويات املختلفة من اإلطرحإمجاىل تكاليف ل
 LMC  الحظ أنه يتم إدخال ).10-16( ىف اجلدول LMC و  LTC حساب كل منيرد و.  نتاج اإلتغري يف لكل وحدة LTCىف 

  .املختلفةاإلنتاج بني مستويات 
  .املختلفةاإلنتاج  بني مستويات LMCيتم رسم قيم   8-16ىف الشكل ) ب(
 منخفـضا، يكـون   LACأى أنه عندما يكون منحىن .  SMC و SAC  هى نفس العالقة بني LAC و  LMCالعالقة بني ) ج ( 

، يكـون   آخذا يف االرتفاع LAC قيمة صغرى، وعندما يكون منحىن LAC عندما تكون LMC = LACو  أسفله،LMC منحىن
  .هاً من فوقLMCمنحىن 
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   :ا املقصود بكل من  م16.14.
  .العوائد القياسية الثابتة) أ ( 
  .ةالعوائد القياسية املتزايد) ب(
  . مع ذكر األمثلةالعوائد القياسية املتناقصة) ج ( 

  :احلل
 ت زاد فمـثال إذا  .   بـنفس النـسبة    نتاج حتدث العوائد القياسية الثابتة عندما تزداد كافة عناصر اإلنتاج بنسبة معينة ويزداد اإل              )أ( 

إذا متت مضاعفة العمالـة   أما  . أيضاً%10سبة   بننتاجاإلسوف يزداد  لكل وحدة زمنية، ف%10كميات العمالة ورأس املال مبقدار 
إذا استخدمنا اثنني من العمال من نفـس النـوع وآلـتني    ف : ياً منطق عد هذا أمراً  وي. ورأس املال، فسوف يتضاعف اإلنتاج هو اآلخر      
باملثـل إذا مت خفـض   و.   الذى حنصل عليه من عامل واحد يعمل على آلة واحدة         نتاجمتطابقتني، فإننا نتوقع احلصول على ضعف اإل      

 (LAC)وكنتيجة لذلك فإن التكلفة املتوسطة يف املدى الطويل         .   ينخفض بنفس النسبة   نتاجمجيع عناصر اإلنتاج بنسبة معينة، فإن اإل      
  .تكون ثابتة

إذا مت زيـادة العمالـة      فمثال  .   بنسبة أكرب  نتاج حتدث العوائد القياسية املتزايدة عندما تزيد مجيع العناصر بنسبة معينة ويزداد اإل            )ب(
  تكـون نتاج، وإذا تضاعف اإلنتاج ورأس املال، فإن الزيادة ىف اإل%10 يزداد مبقدار اكرب من نتاج فإن اإل%10ورأس املال مبقدار 

وميكن أن يكون السبب ىف العوائد القياسية املتزايدة هو أنه مع زيـادة حجـم   .  LACوكنتيجة لذلك تنخفض .  من الضعف أكثر
أى أن كل عامل ميكنه التخصص ىف أداء عمل واحـد  . يات يكون من املمكن تقسيم العمل بشكل أكرب ومن مث زيادة التخصص    العمل

كما أن وقت العمال ال يضيع ىف االنتقـال مـن           .  ونتيجة لذلك تزداد إنتاجية العمالة    .  متكرر بدال من العديد من األعمال املختلفة      
إن قدرا .  إنتاجية وختصصا ال تتوافر حلجم أعمال أقل أكثر  حجم العمليات يسمح بشراء معداتكما أن التوسع ىف.  ماكينة ألخرى

  ".اقتصاديات اإلنتاج بكميات كبرية" إىل كبريا من ارتفاع إنتاجيتنا ومستوى معيشتنا يرجع
.  LACمى العوائد القياسية املتناقصة وترتفع       بنسبة أقل من الزيادة ىف مجيع عناصر اإلنتاج، فإن تلك احلالة تس            نتاج إذا ازداد اإل    )ج( 

 مشاكل ىف االتصال من شأا أن تزيد من صعوبة قدرة املستثمر على العمـل                حدوث ىففمثال قد تتسبب الزيادة ىف حجم العمليات        
ايدة، ومـع زيـادة   عوائد قياسية متزل الشركات   تعرضومن املتفق عليه عموما أنه على مستوى حجم األعمال الصغري جدا ت           .  بكفاءة
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إذا كـان   أمـا  . العوائد القياسية املتناقصة إىل حجم الشركة تتراجع تلك الزيادة لتفسح اال للعوائد القياسية الثابتة وىف النهاية تصل
  .ذلك ينطبق على شركات بعينها فهو أمر خيضع للدراسة العملية

  
 نطـاق ال"تزايدة ىف مدى اإلنتاج األوىل صغري احلجم، مث العوائد الثابتة ىف  يوضح العوائد القياسية امل LACمنحىن أرسم  )أ(  16.15.
  .التاىل لذلك، مث العوائد املتناقصة فيما بعد ذلك" تسعامل
   ما الذى يعنيه هذا املنحىن بالنسبة ألحجام الشركات ىف نفس الصناعة؟)ب(

  :احلل
ثابتة بـني    LACو  ، ولدينا عوائد قياسية0A متناقص حىت النقطة LACو ةجند أنه لدينا عوائد قياسية متزايد9-16  ىف الشكل  )أ( 

 والعوائد القياسية مهـا وجهـان   LACالحظ أن .   متزايدةLACو  يكون لدينا عوائد قياسية متناقصة0Bوبعد .  0Bو 0Aالنقاط 
عنـدما تكـون   .  نتـاج نفس نطاق اإلىف واحلجم قد يعمالن ىف نفس الوقت وال وفورات   والحظ أيضا أن وفورات     .  لعملة واحدة 

وبـالطبع  .  ثابتا أو متزايـداً  أما فالبد أن يكون وإال   ينخفضLAC منحىن فإن احلجم ال وفوراتوفورات احلجم أكرب بكثري من 
  . عن االخنفاض أو يبدأ ىف االرتفاع على نوعية الصناعةLACيعتمد مستوى اإلنتاج الذى يتوقف عنده 

  

  
أن الـشركات   إىل نتاج ذو القاعدة املسطحة الىت توضح وجود عوائد قياسية ثابتة خالل نطاق كبري من اإلLAC يشري منحىن )ب(

إذا كانت العوائد القياسية املتزايدة تعمل على نطاق واسـع مـن    أما . الصغرية ميكنها التعايش مع الشركات الكبرية ىف نفس الصناعة
 أقل بكـثري مـن الـشركات        LACسوف يكون لديها    ) ضخمة املصانع ال  اليت تدير    (، فإن ذلك يعىن أن الشركات الكبرية      نتاجاإل

كما أن بعض الدراسات العمليـة      (ويؤمن العديد من علماء االقتصاد ورجال األعمال        .  الصغرية، ومن مث تقوم بإخراجها من السوق      
وىف تلـك   .  9-16 موضـح ىف الـشكل        ىف العديد من الصناعات يكون ذو قاعدة مسطحة، كما هو          LACأن منحىن   ) تؤيد ذلك 

  .SAC عند أقل نقطة  من منحنيات LACاحلاالت تتكون املنطقة املسطحة من منحىن 
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  : مبثابةاملال النقدى رأس شركة القتراضال الىت تدفعها ةئدا الفتعترب .1
  .تكلفة صرحية) أ ( 
  .تكلفة ضمنية) ب(
  .ة بديلةقفنتكلفة ) ج ( 
  .مجيع ما سبق)  د (
  : مبثابةخر ىف أفضل فرصة عمل بديلةآ املستثمر إذا قام بالعمل مديرا لدى شخص ا يتقاضاهكان ميكن أن ىت الجرة عترب األت .2
  .ربح) أ ( 
  .تكلفة صرحية) ب(
  .تكلفة ضمنية) ج ( 
  .ة بديلةقفنتكلفة ) د ( 
  : عبارة عن قانون تناقص الغلة هو.3
  .نتاج بني عناصر اإلنتاج واإلنقديةعالقة ) أ ( 
  .قانون يعمل يف املدى القصري) ب(
  .قانون يعمل يف املدى الطويل) ج ( 
  .يهاك فوشكمعالقة إنتاجية ) د ( 
  : يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل عندما.4
  .تج ىف االرتفاعايبدأ إمجاىل الن) أ ( 
  .يبدأ إمجاىل الناتج ىف االخنفاض) ب(
  .ناتج احلدى ىف االرتفاعيبدأ ال) ج ( 
  .يبدأ الناتج احلدى ىف االخنفاض) د ( 
بدون حتمل أى مبالغ إضافية، فإن إمجاىل األجور واملرتبات الىت        ما   إذا كان ال ميكن االستغناء إال عن جزء من قوة العمل ىف شركة               .5

  :تدفعها الشركة البد من اعتبارها
  .تكلفة ثابتة) أ ( 
  .تكلفة متغرية) ب(
  .)ةجزئيبصورة ( متغرية  أوتكلفة ثابتة) ج ( 
  .أى مما سبق) د ( 
  : يبدأ ىفTVC عندما يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل، فإن منحىن .6
  .االخنفاض مبعدل متزايد) أ ( 
  .االرتفاع مبعدل متناقص) ب(
  .االخنفاض مبعدل متناقص) ج ( 
  .االرتفاع مبعدل متزايد) د ( 
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  :عدافيما  U التالية على شكل حرف  مجيع املنحنيات.7
  .AVCمنحىن ) أ ( 
  AFC   منحىن) ب(
  .ACمنحىن ) ج ( 
  .MCمنحىن ) د ( 
8. AFCيساوى املسافة الرأسية بني :  
  .AVCومنحىن  ACمنحىن ) أ ( 
  .MCومنحىن  ACمنحىن ) ب(
  .MCومنحىن  AVCمنحىن ) ج(
  .مجيع ما سبق) د ( 
  :طريق طرح القيم املتتابعة من   عن MC يتم احلصول على جدول .9
 .TC) أ ( 
 .TVC) ب(
  .TVC أو TCإما ) ج(
  .الشىء مما سبق)د ( 

  : LAC يوضح منحىن .10
  .أقل تكلفة إلنتاج  املستويات املختلفة من الناتج من خالل مصنع معني) أ ( 
  .يري حجم املصنعأدىن تكلفة إلنتاج  املستويات املختلفة من الناتج عندما يكون باإلمكان تغ) ب(
  . األرباحةعظمم إىل يؤديمستوى اإلنتاج الذى )  ج(
  . إلنتاج  املستويات املختلفة من الناتج عندما يكون باإلمكان تغيري كافة عناصر اإلنتاجTCالتغري ىف ) د ( 

  : اخلاص بالشركة من خاللLAC ميكن تفسري اخنفاض منحىن .11
  .تناقص الغلة) أ  ( 
  .ياسية املتناقصةالعوائد الق) ب(
  .العوائد القياسية املتزايدة) ج(
  .تزايد التكاليف) د ( 

 أقل من الضعف، فإن تلك احلالة       إمجايل إنتاجها  يف املدى الطويل وكان      كل عناصر اإلنتاج   مبضاعفة   اتشركإحدى ال  إذا قامت    .12
  :تسمى

  .تناقص الغلة) أ ( 
  .عوائد قياسية ثابتة) ب(
  .ايدةعوائد قياسية متز) ج(
  .عوائد قياسية متناقصة) د ( 
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  .التكاليف الضمنية هى تكاليف عناصر اإلنتاج الىت متتلكها الشركة13.  
 . أكرب من التكاليف الصرحيةيرادات اقتصادية إذا كانت اإلحاًاحتقق الشركة أرب14.  
                               ثابتـا، فإننـا حنـصل     أكثـر  م املزيد من بعض عناصر اإلنتاج، مع احلفاظ على عنصر أوقانون تناقص الغلة على أنه باستخدا15.  

 .أقل من الناتج لكل وحدة إضافية من العناصر املستخدمةفعلى كميات أقل 
  .يتحقق قانون تناقص الغلة ىف كل من املدى القصري واملدى الطويل16.  
  .ةطويل تكون مجيع العناصر متغرييف املدى ال17.  
  . ثابتة بغض النظر عن مستوى إنتاج الشركةTFCتكون قيم 18.  

TC  .19إنتاجأى تحقيق  تساوى الصفر عندما ال تقوم الشركة ب.  
AC  .20تكون ثابتة يف املدى القصري .  

  .اإلنتاجتغري ىف وحدة  لكل TVC تساوى التغري ىف MCيف املدى الطويل، 21.  
  . املختلفةSAC من القطع املناسبة من منحنيات LACيتكون 22.  
  .اًفقيالصناعة، فإن منحىن العرض لتلك الصناعة يصبح أ إىل مع دخول املزيد من الشركات23.  
  . بنسب أكرب من الزيادة ىف عناصر اإلنتاجنتاجالوضع الذى يتزايد فيه اإل إىل يشري مصطلح التكاليف املتناقصة24.  

  
  

  (X) أو (√)بة على اختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة  اإلجا
  

19. (F)  13. (T)  7. (b)  1. (a)  
20. (F)  14. (F)  8. (a)  2. (c)  
21. (F)  15. (T)  9. (c)  3. (b)  
22. (T)  16. (F)  10. (b)  4. (d)  
23. (F)  17. (T)  11. (c)  5. (c)  
24. (T)  18. (T)  12. (d)  6. (d)  
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  موجز الفصل السابع عشر 
يقال عن الصناعة أا ال تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة إال إذا كانت تتألف من عدد كبري من الشركات الىت تقـوم ببيـع سـلعة           1. 

  . واخلروج منها بسهولة وإذا كان باستطاعة تلك الشركات دخول تلك الصناعة  متجانسة،
قق الشركة معظمة إمجاىل أرباحها ىف املدى القصري عند النقطة الىت تكون فيها إمجاىل اإليرادات اكرب من إمجاىل التكاليف بأكرب                     حت 2.

  .قدر ممكن
وباستطاعة الشركة الىت تعمـل ىف إطـار     اإليرادات احلدية هى مبثابة التغري ىف إمجاىل اإليرادات لكل وحدة تغري ىف الكمية املباعة3.
وتتمكن هذه الشركة من  .حبيث تتساوى إيراداا احلدية مع السعر   ملنافسة الكاملة بيع إى كمية من إنتاجها مبستوى السعر السائد،ا

  معظمة أرباحها عند نقطة تقاطع اإليرادات احلدية أو السعر مع القسم املرتفع من منحىن التكلفة احلدية 
السعر مساوياً ملتوسط التكلفة كما تتمكن من تدنية إمجاىل خسائرها إذا كان السعر اكـرب                حتقق الشركة مستوى التعادل إذا كان        4.

كذلك تنجح الشركة ىف تدنية خسائرها إذا قامت بالتوقف عن مزاولة .. ولكن أقل من متوسط التكلفة   من متوسط التكلفة املتغرية،
  . نشاطها عند االخنفاض عن متوسط التكلفة املتغرية

احلصول على منحىن العرض ىف املدى القصري للشركة الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة من خالل القسم املرتفع من مـنحىن   ميكن  5.
  .أو من خالل نقطة اإلغالق  واعلى من متوسط تكلفتها املتغرية، تكلفتها فوق

توازن ىف املدى الطويل تقوم باإلنتاج عنـدما يكـون   وضمن صناعة ىف حالة   تقوم مجيع الشركات العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة6.
  .السعر مساويا ألدىن متوسط تكلفة ىف املدى الطويل

 وقد تبقى أسعار عناصر اإلنتاج ثابتة أو ترتفع أو تـنخفض،  . يزداد الطلب على صناعة اإلنتاج بالتوسع ىف حجم إنتاج الصناعة-7

  .عة ذات تكلفة ثابتة أو متزايدة أو متناقصةوهو ما حيدد ما إذا كانت الشركة تعمل ضمن صنا 
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  قائمة بأهم املصطلحات الواردة ىف الفصل السابع عشر 
حيـث يكـون إمجـاىل      وإمجاىل تكاليفها، هى مستوى اإلنتاج الذى تتساوى عنده كال من إمجاىل إيرادات الشركة: نقطة التعادل
  . أرباحها صفر

اعة الىت يكون منحىن العرض اخلاص ا ىف املدى الطويل أفقيا بسبب ثبات أسـعار عناصـر   وهى الصن : الصناعة ذات التكلفة الثابتة   
  . اإلنتاج مع التوسع ىف حجم اإلنتاج

وهى الصناعة الىت يكون منحىن العرض اخلاص ا ىف املدى الطويل ذا ميل سالب نظـرا الخنفـاض       : الصناعة ذات التكلفة املتناقصة   
  .أسعار عناصر اإلنتاج نفسه

  . اعلى مع التوسع ىف حجم اإلنتاج إىل وهى عبارة عن احنراف منحنيات التكلفة بالشركة: الالوفورات اخلارجية
  .اسفل مع التوسع ىف حجم اإلنتاج إىل وهى عبارة عن احنراف منحنيات التكلفة بالشركة: الوفورات اخلارجية

ىن العرض اخلاص ا ىف املدى الطويل ذا ميل موجب نتيجة الرتفـاع             وهى الصناعة الىت يكون منح    : الصناعة ذات التكلفة املتزايدة   
  .عناصر اإلنتاج مع التوسع ىف اإلنتاج

وىف حالة املنافسة الكاملة يبقى السعر  .وهى التغري ىف إمجاىل اإليرادات لكل وحدة تغري ىف الكمية املباعة ): M R(اإليرادات احلدية 
P و   ثابتا M R = P .  

ويكـون باسـتطاعة هـذه      وهى صناعة تتألف من عدد كبري من الشركات الىت تقوم ببيع سلعة واحدة متجانسة، :كاملةاملنافسة ال
  .واخلروج فيها بسهولة الشركات دخول تلك الصناعة

فوقا مـن   وهى القسم املرتفع من منحىن التكلفة احلدية للشركة         : منحىن عرض الشركات ىف إطار املنافسة الكاملة ىف املدى القصري         
  . منحىن إمجاىل تكلفتها املتغرية أو نقطة اإلغالق أو األقفال اخلاصة ا

  . ومتوسط التكلفة املتغرية وهى مستوى اإلنتاج الذى يتساوى عنده كل من السعر: نقطة اإلغالق أو األقفال
  
  

  
  لكاملة تعريف املنافسة ا17.1  
  املنهج املتكامل ملعظمة األرباح ىف املدى القصري 17.2  
  .ملعظمة األرباح ىف املدى القصري  احلدى املنهج17.3  
  األرباح أو اخلسائر ىف املدى القصري 17.4  
  منحىن عرض الشركة ىف املدى الطويل 17.5  
  توازن املدى الطويل للشركات التنافسية 17.6  
  .واملتناقصة  واملتزايدة ات التكلفة الثابتةالصناعات ذ17.7  
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 17.1   
  :تعرف الصناعة بأا تعمل ىف إطار النافسة الكاملة ىف احلاالت اآلتية

وال تكون أى من تلك الشركات باحلجم الـذى     إذا كانت تشتمل على عدد كبري من الشركات املستقلة الىت تبيع سلعة معينة،-1
  . ح هلا بالتأثري على سعر السلعة مبفردهايسم

  ).أو متماثلة( إذا كانت مجيع الشركات العاملة ضمن تلك الصناعة تبيع سلعا متجانسة -2
واخلروج منها ىف املدى الطويـل دون   وإذا كان باستطاعة الشركات دخول الصناعة   إذا كانت هناك حرية كاملة النتقال املوارد،-3

وانه باستطاعتها بيع أى كمية   ،" متلِق للسعر" ه ميكن القول أن الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة هى مبثابة وعلي .مشقة كبرية 
  . من السلعة طبقا للسعر السائد ىف السوق 

 17.1 :حيث يوجد عدد   والقطن، والذرة لعل اكرب أنواع السوق اقترابا من املنافسة الكاملة هى سوق السلع الزراعية كالقمح
) من أحد أنواع القمح مـثال  ( فإنتاج مجيع الفالحني . الذين ال يستطيع واحد منهم التأثري مبفرده على سعر السلع  كبري من املنتجني،
ويستخدم منوذج املنافسة الكاملة كما يستخدم نفـس   . ومن امليسور للجميع دخول تلك الصناعة أو اخلروج منها  هو إنتاج متماثل

   ) .19-18أنظر الفصلني  ( نموذج لتقييم كفاءة هياكل السوق األخرى ال
17.2     

 وإمجاىل التكـاليف      ) (T Rبني إمجاىل اإليرادات ) اإلجياىب(حتقق الشركة معظمة أرباحها ىف املدى القصري عندما يكون الفارق 

)TC (ومن املعروف إن  .ا عند اكرب حد هلTR  وكنا قد قمنا بدراسة  . تساوى السعر مضروبا ىف الكميةTC  16.3 ىف القسم .  
 17.2 : 2العمود ( ىف السعر  مضروب ) 1العمود ( أن الكمية 17.1 يظهر من اجلدول (  تساوىTR  )   وأن   ، )3العمـود
TR  ناقص TC )  وذلك عندما تبيع الشركة   ،)16.90$عند (ويتم معظمة األرباح  ).5ود العم(تساوى إمجاىل األرباح ) 4العمود
  ) . كأجزاء من كيلة القمح مثال   وبيع أجزاء من الوحدة، على افتراض انه ميكن إنتاج(  وحدات من اإلنتاج 6.5
 17.3 :،ا بالرسـم ىف الـشكل      حيث جندهم موضـح   ميكنا احلصول على مستوى اإلنتاج املؤدى ملعظمة أرباح هذه الشركة
  عبارة عن شكل خط مستقيم موجب امليل، TRونالحظ أن  . 4و3  ىف القيم الواردة بالعمودين 17.1ويظهر ىف اجلدول   ،17-1

وأن   ، TR تفـوق   TC  ،8واألكرب من  3 وعند مستويات اإلنتاج األصغر من   .8$ ثابتة عند  Pوهو مير بنقطة األصل نظرا ألن  
نقطـة   إىل وتصل الشركة  ،TC يساوى   B( ،  TRو   , A النقطتان ( 8 و3وعند مستويات اإلنتاج  .تكبد من اخلسائر الشركة ت
فهى تتحقق عند    أما معظمة إمجاىل األرباح،. وحتقق الشركة قدرا من األرباح  TC  تفوق B ،  TRو  Aوبني النقطتني  .التعادل 

  ) 16.90$( بأكرب قدر ممكن  TC اكرب من  TRون عندما تك   وحدة،6.5مستوى اإلنتاج 
  1-17جدول 

(5) 
)بالدوالر(إمجاىل الربح   

(4) 
TC($) 

(3) 
TR($) 

(2) 
P($) 

(1) 
Q  

-8 
-12 
-7 
0 

+6.60 
+12 
+16 

+16.90* 
+16 

0 

8 
20 
23 
24 

25.40 
28 
32 

35.1040 
64 

0 
8 

16 
24 
32 
40 
48 
52 
56 
64 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

*6.5 
7 
8 
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17.3  .  
يعد حتليل السلوك االقتصادى للشركة ىف املدى القصري اكثر فائدة بصفة عامة إذا قمنا باستخدام منهج أو أسـلوب اإليـرادات                       
ونظرا ألنه باستطاعة الشركة  .لكمية املباعة  بكل وحدة تغري ىف ا TR هى التغري ىف  MRفاإليرادات احلدية . والتكلفة احلدية احلدية

وأن مـنحىن    ،P اخلاصة ا تـساوى   MRلذا جند أن   الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة بيع أى كمية بالسعر السائد ىف السوق،
 املـدى القـصري عنـد    وحتقق مثل هذه الشركة معظمة إمجاىل أرباحها ىف .الطلب الذى تواجهه الشركة يكون أفقيا عند هذا السعر 

  ) . أخذة ىف االرتفاع  MCوحيث تكون   ( MC يساوى  P أو  MRمستوى اإلنتاج حيث 
  

 17.4 : أن 4-17 نالحظ من اجلدولMR )  هى التغري ىف ) 4العمودTR ،    وتظهر مسجلة بني خمتلف الكميات املباعـة. 
. وهى تظهر مسجلة هى األخرى بني مستويات اإلنتاج املختلفة   ، TCو TVCهى التغري ىف كل من ) 7العمود  ( MCونالحظ أن 

كذلك نالحـظ أن الـربح احلـدى             .  TC / Qتساوى  ) 9العمود  (  TVC/Q  . ACفهى تساوى  ) 8العمود (  AVCأما 
وهى نفس  ( الكميات املباعة تساوى األرباح احلدية مضروبة ىف ) 11العمود ( وأن إمجاىل األرباح   ، P- ACيساوى ) 10العمود (

عندما تقـوم    ،16.90$ونالحظ انه يتم معظمة إمجاىل األرباح عند  ) . ىف ما عدا التدوير1-17 باجلدول 5ما كانت عليه ىف العمود 
جند   اج،وعند هذا املستوى من اإلنت ).1-17كما هو احلال ىف املنهج الكلى باجلدول (وحدات من اإلنتاج  6.5 وبيع الشركة بإنتاج

  .  آخذة ىف االرتفاع  MC  و MC  = P  أو  MRأن 
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  2-17جدول 
(11) 
الربح 

 ($)اإلمجاىل

(10) 
الربح لكل 
 ($)وحدة

(9) 
AC 
($) 

(8) 
AV
C($) 

(7) 
MC 
($) 

(6) 
TC 
($) 

(5) 
TVC 
($) 

(4) 
MR 
($) 

(3) 
TR 
($) 

(2) 
P 

($) 

(1) 
Q  

  -8 
-12 
-7 
0 

+6.60 
+12 

+16.02 
+16.90* 
+16.03 

0 

_ 
-12 

-3.50 
0 

+1.65 
+2.40 
+2.67 
+2.60 
+2.29 

0 

_ 
20 

11.50 
8 

6.35 
5.60 
5.33 
5.40 
5.71 

8 

_ 
12 
7.5 

5.33 
4.35 

4 
4 

4.17 
4.57 

7 

12 
3 
1 

1.40 
2.60 

4 
 
8 

24 

8 
20 
23 
24 

25.40 
28 
32 

35.10 
40 
64 

0 
12 
15 
16 

17.40 
20 
24 

27.10 
32 
56 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
 
8 
8 

0 
18 
16 
24 
32 
40 
48 
52 
56 
64 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

*6.5 
7 
8 

 
 17.5 :وميكن احلـصول    .2-17معظمة أرباح هذه الشركة هو ذلك املوضح ىف الشكل  إىل لعل افضل مستوى إنتاجى يؤدى
وميكنا مالحظة أن منحىن الطلب الذى تواجهه هـذه الـشركة يكـون أفقيـا عنـد                  .17.2 من اجلدول  ACو   MC  على قيم

P = $8 = MR .   وطاملا أنMR  تفوق MC ،حيث يؤدى ذلك    يكون من مصلحة الشركة أن تقوم بالتوسع ىف حجم إنتاجها
وليس من مصلحة الشركة اإلنتـاج   .زيادة إمجاىل أرباحها  إىل األمر الذى سيؤول  زيادة إمجاىل إيراداا اكثر من إمجاىل تكاليفها، إىل

شركة عندئذ بزيادة إمجاىل تكاليفها اكثر من إمجاىل أرباحهـا،  حيث تقوم ال  ، MR   تفوق، MCنظرا ألن   ، Cىف ما وراء النقطة 
مـن  ( وحدات 6.5وهكذا حتقق الشركة معظمة إمجاىل أرباحها عند مستوى اإلنتاج  .تقلص إمجاىل األرباح  إىل األمر الذى سيؤول

      2.60$ أو CFنتـاج هـذا   ويبلغ الربح احلدى عند مستوى اإل ) أخذة ىف االرتفاع MC يساوى  MR أو  Dحيث   ، Cالنقطة 
  . 16.90$والىت تساوى   ، CFGHوميكن احلصول على إمجاىل األرباح من منطقة املستطيل   ،)2-17أنظر اجلدول (

  
17.4  

باحها بينما حتقق نقطة فسوف تنجح الشركة ىف معظمة إمجاىل أر  ، MC  = ( P  =  MRمرتفعة (  عند  AC تفوق  Dإذا كانت 
 أصـغر مـن    Pأما إذا كانت  .  AC وأصغر من  AVC اكرب من Pوحتقق تدنية خسائرها عندما تكون   ، P = ACالتعادل عند 

AVC ،   أى أن . فستنجح الشركة ىف تدنية إمجاىل خسائرها إذا قامت باإلغالق )AVC  =  P (هى نقطة اإلغالق هلذه الشركة .  
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 17.6 : ظهور منحىن3-17نالحظ ىف الشكل  AVC  وإيرادات حدية قـد    وثالثة منحنيات طلب2-17 باجلدول 8والعمود

تقـوم الـشركة      ، d3عند. 2-17 الواردين ىف الشكل  AC , MCجنب مع منحنىي  إىل ونالحظ ظهورها جنبا  تواجهها الشركة،
 )17.5كما هو احلال ىف املثـال   (16.90$= والربح اإلمجاىل  2.60$ والربح احلدى يساوى  ، Q = 6.5 حيث  Cباإلنتاج عند 

 ،)Tالنقطة  ( d1  P = AVCوعند  ) . P = ACنظرا ألن ( حيث حتقق حالة التعادل   ، Jتقوم الشركة باإلنتاج عند   ، d2وعند
أى أن هذه هى . ج أو مل تقموذلك سواء قامت باإلنتا  ، TFC وإمجاىل خسارة تساوى AFCوتتكبد الشركة خسارة حدية تساوى 

 عنـد   TFC حبيث تتـساوى مـع     تقوم الشركة بتثنية إمجاىل خسائرها، P  = $4فإذا اخنفض السعر عن . نقطة اإلغالق للشركة
  . AFC حىت أن الشركة تتمكن من تغطية جزء من  AVC أكرب من  P فستكون5.33$ و  4$أما عندما يتراوح السعر . اإلغالق

  . الة تقوم الشركة بتدنية إمجاىل خسائرها باالستمرار ىف مزاولة نشاطهاوىف هذه احل
  

 17.5  
طاملـا أن  ) آخذة ىف االرتفاع ( MC = P = MRنظرا ألن الشركة الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة تقوم باإلنتاج دائما عند 

P  تفوقAVC ،  ول على منحىن العرض اخلاص بالشركة ىف املدى القصري من خالل القسم املرتفع من املـنحىن  لذا فأنه ميكن احلص
MC وفوقا من  علىAVC ،   أو نقطة اإلغالق .  
 17.7 : أن منحىن عرض الشركة ىف املدى القصري هو القسم املرتفع من منحىن 3-17 نالحظ من الشكل MC   ـا اخلاص 

 حالة عدم تغري أسعار عناصر اإلنتاج، كذلك ميكننا احلصول على منحىن العرض ىف املدى القـصري هلـذه   ىف) نقطة اإلغالق ( Tفوق 
وميكن حتديد سعر التوازن الذى تـتمكن   .الصناعة التنافسية من حاصل منحنيات العرض اخلاصة بالشركات العاملة ىف تلك الصناعة 

ومـنحىن   وذلك من خالل نقطة تقاطع منحىن عرض هذه الـصناعة    إنتاجها،عنده كافة الشركات العاملة ىف هذه الصناعة من بيع 
  . طلب السوق
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  17.6  
إذا كانت الشركات العاملة ضمن صناعات املنافسة الكاملة حتقق أرباحا ىف املدى القصري فسوف يشجع ذلك عدد اكـرب مـن                     

 زيادة عرض السوق من السلعة فينخفض سعر السوق إىل ويؤدى هذا بدوره . على املدى الطويل الشركات على دخول تلك الصناعة

وحيدث العكس متاما إذا ما بـدأنا خبـسائر    .نقطة التعادل بالكاد  إىل وتتقلص األرباح نتيجة للمنافسة حىت أن مجيع الشركات تصل
وىف حـال التـوازن ىف   .  لة ضمن إحدى صناعات املنافسة الكاملةحيث ستقوم مجيع الشركات العام   الشركات ىف املدى القصري،

تقوم الشركات باستغالل املوارد بأعلى درجة ممكنـة مـن     وىف مثل هذه األوضاع،  . P  = LACاملدى الطويل يتم باإلنتاج عند 
بإمكانية شراء تلك السلع بأدىن األسعار كما يتمتع املستهلكون   واخلدمات الىت يشتد طلب اتمع عليها، الكفاءة بغرض إنتاج السلع

  . املمكنة
 17.8 : وىف حالة التوازن ىف املدى الطويل باإلنتـاج    قيام كل شركة ىف إحدى صناعات املنافسة الكاملة4-17يوضح الشكل

 ىف  Eالنقطـة  ىلإ وترد مناقشة القوة الىت تؤدى حتما للوصـول  هذا  ، LAC أو ىف  SMC = SAC = Pحيث   ، Eعند النقطة 
  . 17.5 كما ترد مناقشة لبعض عيوب املنافسة الكاملة باملسالة 17.3املسالة 

  
17.7    

وكنتيجة لزيادة الطلب على عناصر اإلنتاج ىف  عند التوسع ىف حجم إنتاج إحدى الصناعات نتيجة لدخول شركات جديدة أليها
ثبـات أو   إىل ويؤدى هذا بـدوره  كما حيتمل أن ترتفع أو تنخفض  فمن احملتمل أن تبقى أسعار عناصر اإلنتاج ثابتة،  دى الطويل،امل

ويرتفـع هـذا     ويكون منحىن العرض اخلاص بالصناعة ذات التكلفة الثابتة أفقيا، هذا. زيادة أو تناقص تكلفة الصناعة على الترتيب
واجلدير بالذكر أن اكثر هـذه   .ة ذات التكلفة املتزايدة بينما ينخفض ىف حالة الصناعة ذات التكلفة املتناقصة املنحىن ىف حالة الصناع

  . الصناعات الثالث شيوعا هى الصناعة ذات التكلفة املتزايدة
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  مسائل حملولة
  

  .17.1 والواردة بالقسم  فسر العناصر الثالثة املكونة لتعريف املنافسة الكاملة17.1.  
  : احلل

احلد الذى ال ميكنه من التأثري على سـعر    إىل وكل منهم صغري جدا بالنسبة للسوق  يوجد عدد هائل من البائعني املستقلني للسلع-1
  . ومعىن هذا أن التغري ىف إنتاج شركة واحدة لن يكون ذا اثر على سعر السلعة ىف السوق .السلعة مهما كانت سياساته 

ونتيجة لذلك ال ميكـن للمـشترى    . تطرحها الشركات ىف السوق أما متجانسة أو متماثلة أو معيارية متاما  تكون املنتجات الىت-2
وال ينطبق ذلك على اخلصائص الظاهرة للسلعة من الناحيـة   . وأخرى تنتجها شركة أخرى التمييز بني سلعة تنتجها إحدى الشركات

  ). وغري ذلك وحسن معاملة البائع للعمالء كوقع الشركة(شراء بل كذلك على البيئة احمليطة بعملية ال  املادية،
ومـن   وغريهم من عناصر اإلنتاج ميكن انتقاهلم بسهولة جغرافيـا  مبعىن أن العمال   توجد حركة أو قدرة تامة على انتقال املوارد،-3

ن دخول شركات أو خروجها من الصناعة دون وىف املدى الطويل ميك .وميكنه التجاوب بسرعة مع احلوافز النقدية   أخرى، إىل وظيفة
كذلك ليس من الضرورى توفر قدر هائل مـن  . وحقوق امللكية  حيث أن املنتجات ال ختضع لضوابط براءة االختراع  صعوبة تذكر،

ب خربا، بل عدم متتع الشركات العريقة بأية ميزات تكلفة بسب إىل باإلضافة  رؤوس األموال حىت تتمكن الشركة من دخول الصناعة،
  . تتساوى ىف ذلك مع الشركات اجلديدة الداخلة ىف السوق

   هل تتحقق املنافسة الكاملة على ارض الواقع على النحو الوارد تعريفه أعاله؟-أ17.2.
   ملاذا نقوم بدراسة النماذج الىت تنطوى على املنافسة ؟-         ب

  : احلل
  .  النحو الوارد أعاله  ال ميكن أن تتحقق املنافسة الكاملة على-أ

  .والذرة استيفاء االفتراضات الثالثة السابق ذكرها هى ما حيدث ىف سوق بعض السلع الزراعية كالقمح إىل ولعل اقرب األمثلة
ان كانت و (والتنبؤات النافعة  فهذا النموذج ميدنا ببعض التفسريات.  أال أن ذلك ال يعىن التقليل من فائدة منوذج املنافسة الكاملة -ب

وذلك عندما تقترب من اسـتيفاء تلـك     حيال الكثري من الظواهر االقتصادية احلقيقية،) ال تعدو أن تكون تقريبية ىف بعض األحيان 
ذلك يساعدنا هذا النموذج ىف تقييم ومقارنه الكفاءة الىت يتم ا استخدام املوارد املتاحة ىف إطار خمتلـف   إىل وباإلضافة .االفتراضات

  .وأنظمة السوق لأشكا
نظرا ليقظته الشديدة حيال ما يتعرض له من   قد يعترب أحد منتجى السيارات نشاطه التجارى مبثابة أحد أمثلة املنافسة الكاملة،17.3.

 بان ويتبىن كل من هؤالء املنتجني محلة إعالنية قوية بغرض إقناع املشترين .منافسة من قبل عدد قليل من منتجى السيارات ىف السوق 
كما يتسم كل منتج مباله من رد فعـل سـريع إزاء ادعـاءات تفـوق     . والطراز السيارات الىت ينتجها هى األفضل من حيث اجلودة

  .واإليضاح  هل هذا هو معىن املنافسة الكاملة من وجهة نظر عامل االقتصاد ؟ مع الشرح. املنافسني
  :احلل

فهى نصف سوقا تركز    .  مع وجهة نظر علماء االقتصاد اخلاصة باملنافسة الكاملة        من الواضح أن السوق الشار أليها أعاله متناقصة       
وطبقا لعلماء  . بينما يركز عامل االقتصاد على عدم أمهية اسم أو شخصية البائع ىف سوق املنافسة الكاملة  على املنافسة بني الشركات،

كل منهم من الضآلة بالنسبة للسوق حبيث ال ينتظـر أحـد     كاملة،يوجد عدد كبري من بائعى السلعة ىف سوق املنافسة ال  االقتصاد،
مما ال يفسح أى جمال لوجـود    فاملنتجات الىت تطرحها مجيع الشركات ىف السوق هى منتجات متجانسة،  غريه كمنافسة، إىل البائعني

  .  الشكليةوالفروق واإلعالن واجلودة منافسة بني تلك األنشطة من حيث النواحى املتعلقة بالدعاية
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   كيف ميكن للشركة زيادة إنتاجها ىف املدى القصري ؟ -أ17.4.  

   ما عدد وحدات السلعة الىت ميكن للشركة بيعها ىف املدى القصري بالسعر السائد ىف السوق ؟ - ب
  وملاذا ؟  ملة ىف إطار املنافسة الكاملة ؟  ما هو شكل منحىن إمجاىل اإليرادات للشركة العا-ج
  وملاذا ؟   ما هو شكل منحىن إمجاىل التكلفة للشركة ىف املدى القصري ؟-د

   مىت تكون الشركة ىف حالة توازن ىف املدى القصري ؟ –هـ 
  :احلل
وذلك بتغـيري    إنتاجها ىف املدى القصري،ميكن للشركة تغيري كمية السلعة الىت تقوم ب   ىف إطار الضوابط الىت يفرضها حجم املصنع،-أ

  . قدر استخدامها لعناصر اإلنتاج املتغرية
أال انه باستطاعتها بيع   احلد الذى ال ميكنها التأثري على سعر السوق، إىل  تعد الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة صغرية جدا-ب

  . أى كمية من السلعة ىف السعر السائد ىف السوق
وحتدث هذه احلالة كلمـا   . للشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة باخلط املستقيم املوجب امليل املار بنقطة األصل(TR)ضح  يت-ج

  . كان سعر السلعة ثابتا
أى  ( وترتفع إمجاىل التكلفة مبعدل متنـاقض  . صفر  تكلفتها الثابتة عند مستوى اإلنتاج=  إمجاىل تكلفة الشركة ىف املدى القصري -د

مث يأخذ إمجاىل التكلفة ىف االرتفاع مبعـدل  . وذلك قبل أن يبدأ قانون تناقص الغلة ىف العمل  مع ارتفاع حجم اإلنتاج،) يتجه ألسفل
  . بعد ذلك) أى يتجه ألعلى(متزايد 
ويتبقى مالحظة أن مجيع   . تكون الشركة ىف حالة توازن ىف املدى القصري عندما تقوم مبعظمة أرباحها أو تدنية إمجاىل خسائرها-هـ

ومع ذلك يعترب مبدأ معظمة األرباح أمرا  .ىف مجيع األوقات ) أو تدنية إمجاىل خسائرها ( الشركات ترغب ىف معظمة إمجاىل أرباحها 
مجـاىل  وإ توازن الشركة من منظور إمجاىل اإليـرادات  إىل وميكن النظر  جوهريا إذا كنا نرغب ىف احلصول على نظرية عامة للشركة

  . والتكلفة احلدية أو من منظور اإليرادات احلدية  التكلفة،
 إذا   ،3-17 للشركة ىف املدى القصري عند مستويات خمتلفة لإلنتاج هى القيم الـواردة ىف اجلـدول    TCو  TVCإذا كانت 17.5.
  :P = $4كانت 

 3-17جدول                                                 
90 

295 
360 

85 
225 
290 

80 
185 
250 

78 
162 
227 

70 
145 
210 

65 
131 
196 

60 
120 
185 

50 
105 
170 

40 
95 

190 

30 
85 

150 

20 
65 

130 

10 
35 

100 

0 
0 

65 

Q 
TVC 
TC 

  
للذان وما مها مستويا اإلنتاج ا .واملقدار الدوالرى  الذى ميكن أن تقوم الشركة عنده مبعظمة إمجاىل أرباحها   حدد كال من اإلنتاج-أ

  .تصل الشركة عندمها لنقطة التعادل 
  . وحدد نقطة معظمة األرباح   على جمموعة واحدة من احملاور TCو  TR ارسم جدوىل -ب
  : احلل
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  4-17جدول 
(7) 
 املوقف

(6) 
 ($)إمجاىل الربح

(5) 
TC($) 

(4) 
TVC($) 

(3) 
TR($) 

(2) 
P($) 

(1) 
Q  

 0 4 0 0 65 65- فقد
 10 4 40 35 100 60- فقد
 20 4 80 65 130 50- فقد
 30 4 120 85 150 30- فقد

 40 4 160 95 160 0 نقطة التعادل
 50 4 200 105 170 30+ ربح
 60 4 240 120 185 55+ ربح
 65 4 260 131 196 64+ ربح
 70 4 280 145 210 70+ ربح

 75 4 300 162 227 73+ معظمة إمجاىل الربح
 80 4 3220 185 250 70+ ربح
بحر  +50 290 225 340 4 85 

 90  360 295 360 0  نقطة التعادل
  
نقطة التعادل بني  إىل وتصل   وحدة،75 عند إنتاج 73$وهى  أن هذه الشركة حتقق معظمة إمجاىل أرباحها17.4  يوضح اجلدول -أ

  . وحدة من اإلنتاج90 و  40
  ] 4-17اجلدول .[ 5-17 أنظر الشكل -ب
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ومساوية للسعر ىف حالـة املنافـسة    وملاذا تكون اإليرادات احلدية ثابتة وكيف ميكن حساا ؟ . عرف اإليرادات احلدية -أ17.6.  

  الكاملة ؟ 
  وملاذا ؟  ومرونة منحىن الطلب الذى يواجه الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة ؟  ما هو شكل-ب
  وملاذا ؟     للشركة املدى القصري ACو AVC و  MCالعالقة بني كل من منحنيات    هو شكل ما-ج
   كيف حتدد الشركة حجم إنتاجها ىف املدى القصري ؟ -د
  : احلل
املـة  ومب أن الشركة العاملة ىف إطار املنافـسة الك  . لكل وحدة تغري ىف الكمية املباعة TR هى التغري ىف اإليرادات الكلية   MR -أ

  .  ثابتةMR  = Pلذا فان   تستطيع بيع أى كمية من السلعة بالسعر السائد ىف السوق،
 مب أن الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة تستطيع بيع أى كمية بسعر السوق لذا فان منحىن الطلب الذى تواجهـه يكـون                 -ب
 إىل يؤدى االخنفاض املتناهى الصغر ىف السعر  ىف حالة منحىن الطلب األفقى،و أو ذا مرونة ال ائية عند السعر السائد ىف السوق  أفقيا،

وزيادة حجـم البـسط        من الصفر،) أى نسبة التغري ىف السعر(ومع اقتراب مقام معادلة املرونة  .أحداث زيادة ال ائية ىف املبيعات 
  ).14.2أنظر القسم ( الالائية  إىل واملرونة أقرب  تصبح قيمة الكسر) أى نسبة التغري ىف الكمية(
أن ترتفـع   إىل وينتهى األمر ذه املنحنيـات   . U اخلاصة بالشركة على حرف  ACو  AVCو MC عادة ما تكون منحنيات -ج

ومب  AC –AVC= AFC . عند ادىن نقطتني هلمـا  ACو AVC  مع منحنىي MCويتقاطع اجلزء املرتفع من  .بسبب تناقص الغلة 
نقطته الدنيا عند ارتفاع مستوى اإلنتـاج   إىل  يصل ACلذا فأن منحىن   فض بصورة متواصلة مع التوسع ىف اإلنتاج، ينخ AFCأن 

  .  AVCاكثر مما هو احلال ملنحىن 
ومفاده أن الشركة ترغب ىف معظمـة     ميكنا حتديد الكمية الىت تنتجها الشركة ىف املدى القصري بان يكون لدينا اقتراض معقول، -د
  P =MCوأن تعمل على التوسع ىف إنتاجهـا حـىت    وتنص القاعدة العامة على أن الشركة البد .مجاىل أرباحها أو تدنية خسائرها إ

وينبغى  .أكرب مما ميكنTC و TRبني ) املوجب(وتتم معظمة إمجاىل األرباح عندما يكون الفارق  )AVC تفوق  Pطاملا أن ( املرتفعة 
 إلنتاج هـذه   TC إىل تفوق اإلضافة )  MR( من الوحدة اإلضافية املباعة   TR إىل تاجها طاملا أن اإلضافةعلى الشركة التوسع ىف إن

تنجح الشركة ىف زيادة   ، MR  = MCالنقطة حيث  إىل وطاملا أا تصل  MC  تفوق MRوطاملا أن   ) . MC( الوحدة اإلضافية 
ألنه إذا قامت الـشركة   .  MR اكرب من   MCلى الشركة إنتاج أى وحدة عندها وال جيب ع .إمجاىل أرباحها بالتوسع ىف اإلنتاج 

  . ومن مث ينخفض إمجاىل أرباحها    TC إىل فأا عندئذ تضيف املزيد  بذلك،
  : يوضح2-17قم بوضع جدول مشابه به للجدول 4-17 من اجلدول  17.7.
MR وMC وAVC وAC ،   معظمة األرباح إىل ومستوى اإلنتاج املؤدى مجاىل األرباحوإ )الربح لكل وحدة(واألرباح احلدية .  
  :احلل

فعلى سبيل املثال جند انه كلما زادت الكمية .  لكل وحدة تغري ىف املبيعات TRالتغري ىف  = 4 العمود  MRجند أن 5-17 ىف اجلدول 
 لكل وحدة إضافية مباعـة   TRوسط تغري ىف حبيث يترتب على ذلك مت  ، 40$إىل  من صفر TRيرتفع   عشرة، إىل املباعة من صفر

 لكل وحـدة   TC أو  TVCالتغري ىف =  MCوباملثل جند أن   ) .Q = 10و Q = 0 مدخلة بني  (  MR = 4$ = 40/10$من 
 قـدرة              MC دوالر حبيـث يوجـد  100 إىل  65  مـن   TC ترتفـع  10 إىل   مـن صـفر    Qكلما ارتفعت. تغري ىف اإلنتاج

  ). Q = 70و Q =60واملدخل بني  ( لكل من الوحدات العشر اإلضافية املنتجة $3.50 = $35/10
 ) = 8العمـود   (  AVCكمـا جنـد أن  . على الترتيـب   85 ,75 ,65 إىل  يتم إدخاهلا على امتداد القيم املتوسطةQ = 70 و80

TVC/Q،    وأنAC  )  9العمود = ( TC/Q  وأن الربح لكل وحدة) 10العمود = (P-AC وإمجاىل األرباح )  11العمـود = (
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فكما هو احلل باملنهج ). فيما عدا التدوير  ،4-17ويساوى القيم الواردة ىف اجلدول  (الربح لكل وحدة مضروبا ىف الوحدات املنتجة 
ـ  أن تلك الشركة تنجح ىف معظمة إمجاىل أرباحها عندما تقوم بإنتاج إىل جند أن املنهج احلدى يشري  الكلى،  وحـدة مـن   75ع وبي
  ). AVC  أكرب من Pو ( املرتفعة  P  =MC أو   MRوهو ما توضحه النقطة الىت يكون عندها   اإلنتاج،

  
  5-17جدول 

(11) 
الربح 

 ($)اإلمجاىل

(10) 
الربح لكل 
 ($)وحدة

(9) 
AC 
($) 

(8) 
AVC
($) 

(7) 
MC 
($) 

(6) 
TC 
($) 

(5) 
TVC 
($) 

(4) 
MR 
($) 

(3) 
TR 
($) 

(2) 
P 

($) 

(1) 
Q  

  -65 
-60 
-50 
-30 
0 

+30 
+55.20 
+63.70 

+70 
+72.75 
+69.60 
+50.15 

0 

_ 
-6 

-2.50 
-1 
0 

+0.60 
+0.92 
+0.98 

+1 
+0.97 
+0.87 
+0.59 

0 

_ 
10 

6.50 
5 
4 

3.40 
3.08 
3.02 

3 
3.03 
3.13 
3.41 

4 

_ 
3.50 
3.25 
3.83 
3.38 
2.10 

2 
2.02 
2.07 
2.16 
2.31 
2.65 
3.28 

3.50 
3 
2 
1 
1 

1.50 
 

2.50 
 
4 
 

11 

65 
100 
130 
150 
160 
170 
185 
196 
210 
227 
250 
290 
360 

0 
35 
65 
85 
95 

105 
120 
131 
145 
162 
185 
225 
295 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
 
4 

0 
40 
80 
120 
160 
200 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
65 
70 

*75 
80 
85 
90 

 
وحـدد اإلنتـاج     5-17 هلا من اجلـدول   ACو  MC ومنحنىي  على نفس جمموعة احملاور قم برسم منحىن الطلب الشركة-أ17.8.

  . معظمة أرباح الشركة إىل املؤدى
نـد هـذا   وملاذا ال تقوم الشركة باإلنتاج ع اكرب ما ميكن ؟ إىل  ما هو مستوى اإلنتاج الذى يصل عنده الربح لكل وحدة-ب

  .املستوى

  :احلل
 أخذة ىف  MR  = MCوحيث   ، C  حيث يشري إليه النقطة (  وحدة 75جند أن أفضل مستوى لإلنتاج هو 2-17  ىف الشكل -أ 

ىف CF (0.97$ لـ  )  P - AC( لذا فأن الشركة حتقق رحبا لكل وحدة   ،AC = $3.03 بينما C, P = $4ومب أن  ) .االرتفاع 
  .وهو ما يساوى منطقة املستطيل ). وحدة 75 مضروبة ىف 0.97$ ( 72.75$اىل وإمج )6-17الشكل 
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 5-17واجلـدول    )6-17أنظر الـشكل   ( Q = 70 حيث  AC ميكن معظمة األرباح لكل وحدة عند ادىن نقطة على منحىن -ب

ومـع ذلـك يبلـغ     .حد لكل وحدة  ميدنا بربح قدرة دوالر وا4$حىت أن السعر الذى قدره   ،AC = $3وعند هذه النقطة جند أن 
وترغب الشركة ىف معظمـة إمجـاىل     ، Cعند النقطة  ) اقرب دوالر  إىل مقربة( 73$ وليس  70$ إمجاىل األرباح عند هذه النقطة

  . وليس الربح لكل وحدة أرباحها
 

  
  :5-17من اجلدول 17.9.  

 منحنيات طلب بديلـة قـد   5وعلى نفس الشكل ارسم  . للشركة MCللقسم املرتفع من منحىن  AVC و  AC  ارسم منحين  -أ
   .P = $1.5عند   P = $4،  d3 عند  d5:تواجهها الشركة

  : ضع جدوال يوضح ما يلى لكل منحنيات الطلب البديلة-ب
وما إذا كانـت حتقـق     تقوم باإلنتاج أم ال،وما إذا كانت الشركة   إمجاىل األرباح،  الربح لكل وحدة،  ،AC  أفضل مستوى إنتاج

  .أرباحا أم خسائر 
  :احلل

  
  . 7-17 أنظر الشكل -أ

  .7-17  الشكل 
 إىل تصل الشركةTR = TC وعند  .تنجح الشركة ىف معظمة إمجاىل أرباحها   ، d5انه ىف حالة املنحىن 6-17  يوضح اجلدول -ب

  . وحدة 65 بإنتاج 33.80$لشركة ىف تدنية إمجاىل خسائرها عند  تنجح ا d3أما ىف حالة اجلدول.  نقطة التعادل
وعليه البد للشركة مـن   . دوالر 65وقدرها  فسوف تتكبد خسارة مساوية إلمجاىل تكلفتها الثانية  فإذا توقفت الشركة عن اإلنتاج،

جنـد أن    ،d2وعند  .من إمجاىل تكاليفها الثابتة جانب  إىل باإلضافة. مواصلة اإلنتاج حىت تتمكن من استرداد إمجاىل تكلفتها املتغرية 
 .وهذه هى نقطة اإلغالق بالنسبة للـشركة    سواء قامت باإلنتاج أم ال،  ،)اقرب دوالر  إىل مقربة ( 65$= إمجاىل خسائر الشركة 
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ند هذا املستوى مـن  اال انه ع)  اآلخذة ىف االرتفاع  MR  = MCحيث (  وحدة 55 جند أن افضل مستوى لإلنتاج هو  d1وعند 
واخلروج من النشاط حتد الـشركة   وبالتوقف عن اإلنتاج متاما  ،40..92$سوف يكون إمجاىل خسائر الشركة مساويا لـ   اإلنتاج،

  . P = $1.50من إمجاىل خسائرها عند 
  
  6-17اجلدول 

  الناتج
  

  إمجاىل الربح
  بالدوالر

  الربح لكل وحدة
  بالدوالر

AC($)  Q  الطلب  

  C(  D5(P = $4)النقطة(75  3.03  0.97  72.75+  اىل الربحمعظمة إمج
  J(  D3(P = $3)النقطة(70  3  0  0  نقطة التعادل

  K(  d3(P = $2.50)النقطة(65  3.02  52.-  33.80-  تدنية إمجاىل اخلسارة
  T(  D2(P = $2)النقطة(60  3.08  1.08-  64.80-  نقطة اإلغالق

  L(  d1(P = $1.50)النقطة(55  3.18  1.68-  90.40-  الشركة الىت مل تنتج
  

 منحنيات طلب بديلـة قـد   5 إىل   باإلضافة MCو  AVCو ACعلى نفس جمموعة احملاور ارسم منحنيات تقليدية لـ 17.10.  
  A حدد بالنقطـة     على النحو الذى يوضح أن الشركة حتقق أرباحا، d5وارسم  .تواجهها الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة 

موضـحا     بالشكل الذى يوضح وصول الشركة لنقطة التعـادل، d4وارسم  . الربح لكل وحدة  ABوبالنقطة  إنتاج الشركةموقع 
  Dموضحا بالنقطـة    تدنية إمجاىل خسائرها، إىل  بالشكل الذى يوضح أن الشركة تصلd3وارسم  . موقع إنتاج الشركة  Cبالنقطة 

موضحا . نقطة األقفال  إىل  بالشكل الذى يوضح وصول الشركة d2وارسم  . لكل وحدة  خسائرها  d3وبالنقطة موقع إنتاج الشركة
علـى   D أخريا ارسم .  حجم خسائرها لكل وحدة  FGوبنقطة   )إذا كانت ترغب ىف اإلغالق (  موقع إنتاج الشركة  Fبالنقطة 

   . H  الشكل الذى يوضح أن  الشركة قد تفصل اإلغالق بدال من اإلنتاج عند النقطة
  :احلل

  8-17أنظر الشكل



 77 

  
  وملاذا ؟   ما الذى ميدنا مبنحىن عرض الشركة ىف املدى القصري ؟-أ17.11.  

 ومنحىن العـرض ىف املـدى القـصري    17.9 ارسم منحىن العرض ىف املدى القصري لشركة تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة املسالة        -ب
  ) ونعرض ثبات عناصر اإلنتاج(   شركة متماثلة ىف هذه الصناعة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة،100 بأسرها بغرض وجود للصناعة
  :احلل
 ، MR =P ومب انه ىف حالة املنافسة الكاملة تكون  .MR  = MC أفضل مستوى إنتاج آلى شركة هو املستوى الذى تكون فيه -أ
ميكننا من خالل   ومبعرفة سعر السوق، . AVC اكرب من  P املرتفعة طاملا أن  P  = MCباإلنتاج حيث لذا فالبد أن تقوم الشركة  

وال تتعدى هذه العالقـة   .وتبيعه الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة ىف ظل هذا السعر   استخالص حجم ما تنتجه MCمنحىن 
 للشركة فـوق   MCولذلك ميكنا القول أن وجود منحىن  .ف منحىن العرض والكمية من أن تكون أى شئ خال الفريدة بني السعر

AVC  ا هو عبارة عن منحىن العرض ىف املدى القصري لوحدة الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة– أو نقطة اإلغالق اخلاصة  .  
  2$الحظ أنه عند األسعار األدىن من  . تنافسية  منحىن العرض ىف املدى القصري للشركة ال9-17 من الشكل  )أ(  يوضح القسم -ب

الحـظ أن  ) S( منحىن العرض ىف املدى القصري للصناعة بأسـرها  ) ب(ويوضح القسم  .من الوحدات ) صفر( تقوم الشركة بإنتاج 
الفتـراض القائـل   مما يعكس ا  مرة من الكمية الىت تطرحها شركة واحدة،100الكمية الىت تطرحها هذه الصناعة عند كل سعر اكرب 

ويعتمد هذا االستنتاج على االفتراض القائل بأنـه كلمـا    ).…مجع  إىل∑ويشري الرمز  ( شركة متماثلة ىف هذه الصناعة 100بوجود 
  . وقامت كل شركة ىف الصناعة بالتوسع ىف إنتاجها كلما بقى سعر عناصر اإلنتاج ثابتا  ارتفع سعر السلعة

  

  
حبيـث    منحىن طلب السوق من النوع التقليدى إلحـدى الـسلع،  ) ب ( القسم  إىل وأضف .9-17 أعد رسم الشكل -أ 17.12.

 ACومنحـنىي   منحىن طلب الـشركة ) أ(القسم  إىل وأضف .P = $4يتقاطع هذا املنحىن مع منحىن عرض السوق عند 

  ) 17.9من املسالة (  اخلاصني ا  AVCو
  : وضح تتابع األحداث املبينة ىف هذا الشكل -ب
  :احلل
   10-17 أنظر الشكل -أ
  : ميكن إيضاح تتابع األحداث الواردة ىف الشكل على النحو التاىل -ب
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وهذا هو منحىن العرض القصري للـشركة   . أو نقطة اإلغالق  AVC للشركة عندما يكون فوقا من  MCمع منحىن ) أ(نبدأ بالقسم 
حنصل على منحىن العرض ىف املدى القصري للصناعة التنافـسية     ،100املنحىن ىف وبضرب هذا   ) .S(العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة 

) Sىف القسم ب. ( وعند تقاطع منحىن طلب السوق D   ومنحىن العرض )S (4$وهو  حنصل على سعر توازن السوق ) النقطةE   ىف
وهو ما يعىن أن كل شركة هى جمـرد   (  عر السلعة،واجلدير بالذكر أن كل الشركات ال ميكنها التأثري مبفردها على س ) .القسم ب 

ولذلك يكون منحىن طلب كل شركة أفقيا أو ال ـائى املرونـة    .وميكنها بيع أى كمية من السلعة مقابل هذا السعر   )متلق سعرى 
  للشركة، MCحىن ومبعرفة من ) .ىف القسم أ (  D  = MRو P  = MR  ثابتة،  Pحيث أن   ، )4$(عند سعر التوازن ىف السوق 

 شـركة متماثلـة ىف   100ومب انه توجد  ) . وحدة ىف القسم أ 75(  املرتفعة  MR  =P  = MCميكن القول أن الشركة تنتج عند  
حتقق كل شركة رحبـا لكـل      وحدة من اإلنتاج،75وعند  )القسم ب (  وحدة 7500لذا فإن كمية توازن السوق هى   الصناعة،

 مقربا ( 73$كما أن كل شركة حتقق معظمة إمجاىل أرباحها عند   ،)5-17من اجلدول AC ) $0.97 عن  Pالفائض ىف =  وحدة 

   .Q  = 75 ىف 0.97$وهو  وذلك بضرب الربح لكل وحدة  ،)اقرب دوالر  إىل

  
 

  : إذا كان سعر التوازن ىف السوقوضح ما الذى حيدث   ،4-17ىف الشكل   Eبداية من النقطة  17.13.
   يرتفع -أ
   ينخفض -ب

  :احلل
وتقوم كـل شـركة    . مثال  'd إىل وصوال  اعلى، إىل  d انه كلما ارتفع سعر توازن السوق كلما احنرف11-17 يوضح الشكل -أ

ة بتحقيق ربح لكل وحـدة  وتقوم كل شرك . املرتفعة  P  =MC أو  MRحيث    ىف املدى القصري، Aعندئذ باإلنتاج عند النقطة 
وهو ما سوف يزيد حجم إنتـاج    وجتذب هذه األرباح شركات أخرى بدورها لدخول هذه الصناعة ىف املدى الطويل،  . ABقدره 
حيـث          ، Eاإلنتاج عند النقطـة   إىل )واحلديثة  القدمية منها( ويعمل على خفض سعر السوق حىت تضطر مجيع الشركات  الصناعة

 P  =SAC  =SMC  = ادىنLAC ،   واآلن يكون إنتاج الصناعة اكـرب   .وتكون مجيع الشركات ىف حالة توازن ىف املدى الطويل
وذلـك   .أما سعر السوق فانه يبقى مماثال لسعر التوازن األصلى ىف املدى الطويل . من ذى قبل نظرا لوجود عدد اكرب من الشركات 

  .بقى ثابتة إذا افترضنا أن أسعار عناصر اإلنتاج ت
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وعندئذ تقـوم كـل شـركة      'd إىل اسفل وصوال إىل D كلما احنرف  انه كلما اخنفض سعر السوق،12-17  يوضح الشكل -ب
وتسبب ىف خسارة لكـل    ) P  <AVCطاملا أن (  املرتفعة   P  = MC أو  MR ىف املدى القصري حيث  Gباإلنتاج عند النقطة 

 خفض إنتاج الـصناعة  إىل وسيؤدى ذلك نسحب بعض الشركات من الصناعة ىف ملدى الطويلونتيجة لذلك ت  . CFوحدة قدرها 

  P  =SAC  =SMCحيـث    ، Eأن تقوم كافة الشركات املتبقية باإلنتاج عند النقطة  إىل ويستمر هذا الوضع .ورفع سعر السوق 
يعتمد هذا االستنتاج على االفتراض بأن أسعار عناصـر  و .حالة التوازن ىف املدى الطويل  إىل وهكذا تعود الشركات  ،LACادىن = 

  . اإلنتاج تبقى ثابتة كلما كان هناك طلب على عدد أقل فأقل من تلك العناصر

  
   ما هى مميزات املنافسة الكاملة ؟-أ17.14.
  :احلل

مات الىت يكون اتمع ىف أمس  احلاجة واخلد لعل أهم مميزات املنافسة الكاملة هى أن املوارد تستغل بأفضل صورة ممكنة إلنتاج السلع
تعمل كل شركة ىف إطار املنافسة الكاملة على تـشغيل    وىف توازن املدى الطويل، وأن املستهلكني يدفعون أقل األسعار املمكنة  أليها،

والذى ميدنا بأدىن نقطة   ، SACويتضح ذلك من ادىن نقطة على منحىن  .احلجم األمثل للمصانع لتحقيق املستوى األمثل من اإلنتاج 
واألكثر من ذلك هو قوى التنافس تعمل على استبعاد األربـاح   .وليس من املمكن ترتيب املوارد بشكل اكثر كفاءة   . LACملنحىن 

ومب أن سعر السلعة يقيس مبـا   .  LACأدىن  =  Pوصول املستهلك على السلعة أو اخلدمة عند  إىل وهو ما يؤدى  ىف املدى الطويل،
وال توجد  . إلنتاج هذه الوحدة  MCلذا فأن ذلك يتساوى مع   تقدمه أخر وحدة منتجة من السلعة للمستهلك من منفعة أو إشباع،

وخدمات ذات منفعة أو إشباع اكرب  وهو ما يعىن أنه ال ميكن استخدام نفس املوارد إلنتاج سلع  طريقة أفضل الستخدام هذه املوارد،
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والـوارد   تقييم كفاءة أشكال الـسوق األخـرى  ( اتباع سياسة املنافسة الكاملة كمعيار يتم مبقتضاه مقارنه وعليه يتم  .للمستهلك 
   ) . 19و 18مناقشتها ىف الفصلني 

  ما هى أهم مساوئ املنافسة الكاملة ؟17.15.
  :احلل
أال أا قد ال تكون   سوق ىف فترة زمنية معينة،يعتقد بعض االقتصاديون انه بينما قد تكون املنافسة الكاملة هى افضل أشكال ال:  أوال 

عـدا العائـد   ( وال حتقق أرباحا  فالشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة عادة ما تكون صغرية. هى األكثر كفاءة مع امتداد الزمن 
وهى الربامج   والتنمية،  برامج البحثومن مث ال تتمكن الشركة من أجراء ما يكفيها من .ىف املدى الطويل ) العادى على استثماراا 

وأسرع قيام الشركات بـسرقة التقنيـات    ما سهل. الىت تعترب هى مسئولية اكثر من غريها عن ارتفاع مستوى املعيشة ىف أيامنا هذه 
  .مما ال جيعل الشركة املبتكرة تتمتع بأى ميزة تنافسية نظري ابتكارها   اجلديدة الىت تبتكرها إحدى الشركات،

والتكـاليف   ودقيق املزايـا  وتكلفة السلعة يعكسان بشكل صادق  ال تعد املنافسة الكاملة هى األكثر كفاءة إال إذا كان سعر-:ثانيا 
فعلى سبيل املثال عادة ما تكون التكلفة الىت يتحملها اتمع ككل عند قيـام أحـد   . وال يتحقق هذا ىف مجيع األحوال  .االجتماعية 

اخلاصة بـه   MRمع  MCومب أن املنتج يعادل تكاليفه اخلاصة  . البيئة أكرب من التكاليف اخلاصة الىت يتحملها املنتج املنتجني بتلويث
  . لذا فأن وجهه نظر اتمع ترى أن ما يتم إنتاجه من هذه السلعة يفوق احلد املطلوب فعليا   لتحديد افضل مستوى لإلنتاج،

 إىل ولذلك توجد حاجـة  .والفقراء  توسيع الفجوة بني األثرياء إىل جم عن إطار املنافسة الكاملة قد يؤدى توزيع الدخل النا-:ثالثا 

 وذلك من خالل تبىن سياسات مالئمة للضرائب  لكى تتمكن من حتقيق وضع أكثر عدال وأنصافا من توزيع الدخل،  تدخل احلكومة،

 كذلك توجد بعض السلع. واملزايا اخلاصة   االجتماعية العامة مع التكاليفواملزايا علها تفلح ىف توفيق أو تقريب التكاليف  والدعم،

  . وليس ىف إطار السوق احلرة  والىت يتم توفريها من خالل التدخل احلكومى – كاحلماية السعرية –واخلدمات 
  :أرسم شكال من قسمني يوضح17.16.

  ر املنافسة الكاملة  واحدة بني عدد هائل من الشركات املتماثلة العاملة ىف إطا-أ
مفترضا أن هذه الـشركة  ) .  S( ومنحىن عرضها  ) D( أبدا مبنحىن طلب الصناعة .  الصناعة الىت تعمل تلك الشركة ضمنها  -ب

فسر تتابع األحداث الىت تنجح مـن   .  ' D إىل وسوف نفترض أن طلب هذه الصناعة يزداد .تعمل أصال ضمن توازن املدى الطويل 
كما سنفترض أن أسعار عناصر اإلنتاج تبقـى  . ( واملدى الطويل  والشركة ىف حتقيق التوازن ىف كل من املدى القصري ناعةخالهلا الص

  . ثابتة مث ارسم منحىن العرض اخلاص ذه الصناعة ىف املدى الطويل 
  :احلل
ث تكون الشركة العاملة ىف إطار املنافسة حي   سعر التوازن األصلى ىف السوق،13-17 ىف القسم ب ىف الشكل  EI توضح النقطة -أ

كحـدوث تغـري ىف   ( وسوف نفترض اآلن وجود سبب مـا   ) .أ( ىف القسم  Eالنقطة ( الكاملة ىف حالة التوازن ىف املدى الطويل 
وف تكون كـل  وس  . E2هنا يتم حتديد سعر التوازن اجلديد ىف السوق عند النقطة .  ′D إىل زيادة طلب البضاعة إىل أدى) األذواق 

كما ستحقق كـل شـركة      املرتفعة، D′   = MR  = MC حيث  Aشركة ىف حالة التوازن ىف املدى القصري باإلنتاج عند النقطة 
 Sالصناعة حىت يزداد منحىن عرض الصناعة مـن   إىل وسوف جتذب هذه األرباح املزيد من الشركات  ، ABرحبا لكل وحدة قدره 

ويصبح   . Eوهى النقطة  نقطة التوازن األصلية ىف املدى الطويل إىل وتعود الشركة  . E3ازن جديدة هى  كما يوجد نقطة تو ’S إىل 
  E3و E1وتكون أسعار التوازن عند النقطتني .الصناعة ىف املدى الطويل  إىل إنتاج الصناعة أكرب حجما نظرا لدخول شركات جديدة

حنصل على منحىن العرض األفقى هلذه الـصناعة ىف    ، E3و E1ويوصل  .اصر اإلنتاج متماثلة نظرا لكوننا قد افترضنا ثبات أسعار عن
  . ومن مث يتضح لنا أن هذه الصناعة ذات تكلفة ثابتة   املدى الطويل،

  . ومتناقصة التكاليف   يوضحان صناعة متزايدة التكاليف13-17ىف الشكل ) ب( ارسم شكلني متشاني للقسم -أ 17.7.
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  . وأخرى ذات تكاليف متناقصة م األمثلة فسر وجود صناعات ذات تكاليف متزايدة باستخدا-ب

  

  
  :احلل
  14-17 أنظر الشكل -أ
بدال من موارد تستخدمها صناعات أخرى كثرية أو موارد متاحة علـى            (  إذا كانت الصناعة تستخدم موارد شديدة التخصص         -ب

ومعىن ذلك انه عندما يزيد الطلـب علـى املـوارد      عة ذات تكاليف متزايدة، يصبح من احملتمل أن تكون هذه الصنا ،)نطاق واسع 
األمر الذى يتسبب ىف احنراف مجيع منحنيات   يصبح من احملتمل أن ترتفع أسعار املوارد،  املتخصصة بغرض التوسع ىف إنتاج الصناعة،

رمبا سوف يترتب علـى    ذواق لصاحل أحد أنواع اللحوم،فعلى سبيل املثال إذا حدث تغري ىف األ. اعلى  إىل التكلفة جلميع الشركات
ومن ناحية أخرى  " .هذه الظاهرة الالوفورات اخلارجية  إىل وكثريا ما نشري ) ) .أ(أنظر القسم ( وارتفاع األسعار  ذلك زيادة اإلنتاج

 إىل ويؤدى ذلـك  .عناصر اإلنتاج  حيث قد تنخفض أسعار – مثل التوسع ىف إنتاج إحدى الصناعات –جند بعض احلاالت النادرة 

) . أنظر القسم ب. ( وجود منحىن عرض مائل هلذه الصناعة ىف املدى الطويل  إىل ويؤدى  اخنفاض مجيع منحنيات تكلفة الشركات،
ـ   أحداث تطورات أو حتسينات ىف النقل إىل فعلى سبيل املثال قد يؤدى إنشاء املزيد من الشركات ىف منطقة ما رض واملواصـالت بغ

  " .الوفورات اخلارجية " هذه الظاهرة مبصطلح  إىل ونشري .خفض التكاليف الىت تتحملها مجيع الشركات العاملة ىف هذه الصناعة 
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   ىف حالة املنافسة الكاملة 1.
  . الذى ال ميكنه من التأثري على سعر السلعةاحلد  إىل وكل منهم صغري بالنسبة للسوق   يوجد عدد كبري من البائعني املستقلني للسلع،-أ
  .  تكون املنتجات الىت تطرحها الشركات ىف السوق أما متجانسة أو متماثلة -ب
   ميكن دخول الشركات او خروجها من الصناعة دون صعوبة تذكر -ج
   مجيع ما سبق -د

  : تقوم الشركة مبعظمة إمجاىل أرباحها عند 2.
   TR  =TC -أ
  TR  اكرب منTC -ب
  TC أكرب من TR تكون -ج
  نقطة التعادل  إىل  وصوهلا-د

  : منحىن طلب الشركة الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة يكون 3.
   سالب امليل -أ
   موجب امليل -ب
   أفقيا -ج
   أى من اإلجابات السابقة -د

  : للشركة الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة  MR تكون 4.
   لكل وحدة تغري ىف الكمية املباعة  TRىف  مساوية التغري -أ
   P تساوى -ب
   ثابتة -ج
   مجيع ما سبق -د

  :  عند اتباع املنهج احلدى يكون افضل لإلنتاج  للشركة الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة هو اإلنتاج الذى يتحقق عند5.
   املرتفعة  P  = MC أو  MR -أ
   املنخفضة  P  = MC أو  MR -ب
   تكون ىف ادىن مستوى هلا  AC -ج
   تكون ىف ادىن مستوى هلا  AVC -د

  :فأن الشركة    املرتفعة، P  =MC أو  MC عند اإلنتاج حيث  P  = AC إذا كانت 6.
   حتقق أرباحا -أ
  نقطة التعادل  إىل  تصل-ب
   حتقق تدنية اخلسائر -ج
  نقطة اإلغالق  إىل  تصل-د

  :  عند افضل مستوى لإلنتاج تكون الشركة AVCمن وأعلى  AC أصغر من  P إذا كانت 7.
  نقطة اإلغالق  إىل  تصل-أ
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  نقطة التعادل  إىل  تصل-ب
   تقوم بتدنيه إمجاىل خسائرها -ج
   تقوم مبعظمة إمجاىل أرباحها -د

  : عند افضل مستوى إنتاج فان الشركة AVCوأعلى من   AC أصغر من  P إذا كانت 8.
   اخلاصة ا  TFC تتكبد خلسائر اكرب من -أ
   اخلاصة ا  TFC تتكبد خسائر مساوية لـ -ب
   اخلاصة ا  TFC تتكبد خلسائر أصغر من لـ -ج
   حتقق أرباح -د

  :نقطة اإلغالق عند اإلنتاج األدىن إىل  تصل الشركة9.
   AC -أ
   AVC -ب
   MC -ج
   P -د

  تفع من  منحىن العرض ىف املدى القصري للشركة الثانية هو القسم املر10.
   AVC اعلى من MC منحىن -أ
   ACاعلى من  AC منحىن -ب
   AVC اعلى من  AC منحىن -ج
   MCاعلى من  AVC منحىن -د

  :وىف حالة التوازن ىف املدى الطويل تنتج  أن الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة11.
   املنخفضة  P  =SAC -أ
   املنخفضة  P  = LAC -ب
   P  =SMC -ج
  يع ما سبق  مج-د

  : إذا ارتفعت عناصر اإلنتاج مع التوسع ىف إنتاج الصناعة ىف املدى الطويل فأننا حنصل على12.
   صناعة ذات تكلفة ثابتة -أ
   صناعة ذات تكلفة متناقصة -ب
   صناعة ذات تكلفة متزايدة -ج
   أى مما سبق -د
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  كات بيع السلع املتجانسة  ىف حالة املنافسة الكاملة تقوم الشر13.  

  ميكن لكل شركة التأثري على سعر السلعة      ىف صناعات املنافسة الكاملة،14.

     ميكن للشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة بيع أى كمية من السلعة بالسعر السائد ىف السوق 15.

  . وإمجاىل اإليرادات عند أعلى مستوى هلا  ث يكون إمجاىل التكلفة    ىف املدى القصري يتم معظمة إمجاىل األرباح عند النقطة حي16.

  تكون اإليرادات احلدية مساوية لسعر السلعة       ىف إطار املنافسة الكاملة،17.

ها     تنجح الشركة العاملة ىف إطار املنافسة الكاملة ىف معظمة أرباحها عند النقطة حيث يكون منحىن إيراداا احلديـة أو سـعر             18.
  .متقاطعا مع القسم املرتفع ملنحىن تكلفتها احلدية

  نقطة اإلغالق عندما يتساوى السعر مع متوسط التكلفة  إىل     تصل الشركة19.

  نقطة التعادل عندما يتساوى السعر مع متوسط التكلفة املتغرية  إىل     تصل الشركة20.

   تكلفتها احلدية بأكمله     ميكن احلصول على منحىن عرض الشركة من خالل منحىن21.

  نقطة التعادل ىف املدى الطويل  إىل      تصل مجيع الشركات الىت تعمل ىف إطار املنافسة الكاملة22.

      ىف حالة الصناعات ذات التكلفة الثابتة يكون منحىن العرض ىف املدى الطويل مائال ألعلى 23.

  .ودائما ما يدفع بأسعار عناصر اإلنتاج حنو االرتفاع  على عناصر اإلنتاج     مع التوسع ىف إنتاج الصناعة يزداد الطلب 24.
  

       
  

  (X) أو (√)اإلجابة على اختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة  
  

19. (F)  13. (T)  7. (c)  1. (d)  
20. (F)  14. (F)  8. (c)  2. (c)  
21. (F)  15. (T)  9. (b)  3. (c)  
22. (T)  16. (F)  10. (a)  4. (d)  
23. (F)  17. (T)  11. (d)  5. (a)  
24. (T)  18. (T)  12. (c)  6. (b)  
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  .1 . االحتكار اخلالص هو أحد أشكال السوق، حيث يوجد بائع واحد للسلعة، وال توجد بدائل قريبة الشبه بتلك السلعة  
. مواجهة منحىن طلب الصناعة السالب امليل، ولذلك فإن منحىن اإليرادات احلدية يكون أسفل منحىن الطلب ىف يكون االحتكار2.    
  .3 ويف املـدى    . لعل أفضل مستويات اإلنتاج للمؤسسة االحتكارية هو ذلك الذي تتساوى عنده اإليرادات احلدية والتكلفة احلدية              

.أو تكبد خسائر أو الوصول إىل نقطة التعادلالقصري يكون باستطاعة احملتكر حتقيق أرباح   
تقاضي أسعار خمتلفة لكميات خمتلفة من السلعة  أى  ميكن للمؤسسة االحتكارية زيادة إمجايل األرباح مبمارسة مبدأ التمييز السعري،4. 
.أسواق خمتلفة ىف من أنواع خمتلفة من املستهلكني أو  

ولذلك يؤدي االحتكار .  لذا يقوم احملتكر بإنتاج أقل وتقاضي سعر أعلى من املنافس الكاململا كان السعر يفوق اإليرادات احلدية،5.  
  .اخلالص إىل سوء توزيع املوارد

هذه احلالة حتقيق عوائـد   ىف ظل قوانني حكومية معينة، حىت ال يتسىن للمحتكر ىف كثرياً ما يتم السماح لالحتكار الطبيعي بالعمل6. 
.ارهمبالغ فيها على استثم  

 
  الفصل الثامن عشر ىف قائمة بأهم املصطلحات الواردة

أي اخنفاض مستمر( وهى شركة حتقق عوائد قياسية متزايدة :االحتكار الطبيعي  ، األمر الـذي  )املدى الطويل ىف متوسط تكاليفها ىف 
.ميكنها من توفري كل حاجة السوق بتكلفة حدية أقل مما هو ممكن لشركتني أو أكثر  

: السعريالتمييز  : (العملية اليت تنطوي على تقاضي أسعار خمتلفة للسلعة وهى  1 (لكميات خمتلفة )  2 (ومن جمموعات خمتلفة )  3 وىف ) 
.أساق خمتلفة  

.وهو شكل السوق عندما يكون هناك بائع واحد لسلعة ما، وال توجد بدائل قريبة الشبه بتلك السلعة: االحتكار اخلالص   
 

  االحتكار: السعر واإلنتاج :جممل الفصل الثامن عشر
 تعريف االحتكار اخلالص18.1  
 الطلب واإليرادات احلدية18.2  
 معظمة الربح18.3  
 التمييز السعري18.4  
 اعتبارات الكفاءة18.5  
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 تقنني االحتكار18.6  
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  18.1 
ة وال يوجد بدائل قريبة الشبه      االحتكار اخلالص هو أحد أشكال السوق، حيث يوجد بائع واحد للسلع          

وقد يكون االحتكار نامجـاً     . وعليه، يعد هيكل السوق هذا على طرف نقيض من املنافسة الكاملة          . بتلك السلعة 
  :عن

)1 (زيادة العوائد القياسية، )  2 (الرقابة على إمدادات املواد اخلام، )  3 (براءات االختراع، )  4 .االمتيازات احلكومية)   
 
18.1 أي تنـاقص (دةً ما حتقق شركات توزيع الكهرباء واخلدمة التليفونية وغريها من املرافق العامة عوائد قياسية متزايدة عا  ىف 

ويؤدي ذلك إىل قيام شركة واحدة بتلبية احتياجـات  . ، مع اختالف مستويات اإلنتاج وأحجامه)املدى الطويل ىف متوسط تكاليفها
وعادةً ما تعمل هذه األنشطة .  مما هو ممكن لشركتني أو أكثرالسوق بأكملها، وبتكلفة حدية أقل ظل  ىف – اليت متثل احتكاراً طبيعياً –

وإليك مثال شركة      . امتياز حكومي معني، كما أا ختضع للتقنني احلكومي        Alcoa         األمريكية، واليت كانت حتتكر إنتاج األلومنيوم  
وكانت تلك الشركة تتحكم. لعاملية الثانيةالواليات املتحدة قبيل نشوب احلرب ا ىف برمته وهي (إمجايل املعروض من البوكسايت  ىف 

كما قد يتحقق االحتكار نتيجة المتالك إحدى الشركات لرباءة اختراع حتظر قيام الـشركات              ). املادة اخلام الالزمة إلنتاج األلومنيوم    
.األخرى بإنتاج نفس السلعة  

 
 18.2    

 ظل وجود حالة من االحتكار اخلالص، تكون الشركة نفسها هي الصناعة، وتواجه منحىن طلب الصناعة السالب امليل علـى                    يف
ولذلك، فإذا رغب احملتكر. هذه السلعة معىن ذلك أن . بيع املزيد من السلعة، البد له من خفض السعر ىف  MR تكون أقل مـن P ىف 

MRحالة احملتكر، ويقع منحىن  حىن  أسفل من D.  
 
18.2 1-18 اجلدول  ىف (ميدنا العمودان  (و )1 2 وميكن احلصول . جبدول الطلب الذي تواجهه إحدى الشركات االحتكارية) 
(العمود  ىف  الواردةTRعلى قيم  3 بضرب كل قيمة واردة)  (العمود  ىف  (العمود  ىف القيمة املناظرة هلا ىف )1 2 وجيدر القول أن القيم ). 
MR ( بالعمود    4 هي الفروق بني قيم     )  TR        املتتالية، وتظهر مسجلة بني املبيعات ومستويات TR ونالحظ أن   .  املتتالية  MR   لثالثـة 
3 إىل 2املبيعات من  ىف نتيجة للزيادةTR ىف   وحدة هي التغري2.5 واملسجلة كمستوى املبيعات –دوالرات  وهـو مـا   ( وحدات 

ويظهر كل من). اج اخلاص باحملتكرسنحتاجه الحقاً إلجياد مستوى التوازن لإلنت  PوMRًونالحظ أن قـيم  1-18الشكل ىف   بيانيا 
 MR .     تظهر موضحة بالرسم بني مستويات املبيعات املتتالية  

 1-18جدول 
(4) 

MR($) 
(3) 

TR($) 
(2) 

Q  
(1) 

P($) 
 7 

5 
 

3 

0 
7.00 
12.00 
13.75 

0 
1 
2 

2.5 

8.00 
7.00 
6.00 

*5.50 
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1 
-1 
-3 
-5 
-7 

15.00 
16.0 
15.00 
12.00 
7.00 
0 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 

0 

 
 

18.3     
MR =  MCتتحقق معظمة الربح عند أفضل مستوى من اإلنتاج بالنسبة للمحتكر عند           وعندئذ يتم حذف السعر من منحىن        . 

وطبقاً ملستوى . الطلب AC أنظر مثال   (ج، ميكن للمحتكر أن حيقق أرباحاً        عند هذا اإلنتا    18-3 أو يتكبد خسائر أو يصل إىل نقطة        ) 
أنظر املسألة (املدى القصري  ىف التعادل، أو تدنية إمجايل اخلسائر 18-11.( 
18.3 األعمدة من  ىف جند أن القيم الواردة2-18  اجلدول ىف) 1 (إىل )  4 مأخوذة من اجلدول )  18-1 (مـودان   وميدنا الع 2 (
(و 5 بأحد جداول  )  TC أما باقي القيم.   املألوفة ويـتمكن  .  5 و 2،3 ،1 هذا اجلدول فهي مشتقة من القيم الواردة باألعمـدة  ىف 

، وعند هـذا اإلنتـاج،                        5.50$ وحدة بالسعر    2.5، حيث يقوم بإنتاج وبيع      3.75$احملتكر من معظمة إمجايل األرباح عند       
 MR  = MC = $3 وطاملا أن .  MR تفوق MCإنتاجه ومبيعاته، حيث أن ذلك من شأنه زيادة  ىف ، سيقوم احملتكر بالتوسعTR  
TCأكثر من   ويكون العكس صحيحاً عندما تكون). كما تتزايد األرباح (  MR أقل من  MC أنظر اجلدول   ( 18-2 ومعىن هـذا  ). 
MR = MCأنه تتم معظمة إمجايل األرباح حيث        " إمجايل اإليرادات وإمجايل التكلفة" إىل نفس النتيجة باتباع منهج       وميكن التوصل  . 

أنظر املسألة( 18-8.( 
 

 2-18جدول 
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(9) 
إمجاىل الربح 

)بالدوالر(  

(8) 
وحدة /الربح

)بالدوالر(  

(7) 
AC($) 

(6) 
MC($) 

(5) 
TC($) 

(4) 
MR($) 

(3) 
TR($) 

(2) 
Q  

(1) 
P(($) 

  2 
1 

7 
5 

3 3 

-6.00 
-1.00 
+3.00 
+3.75* 
+3.00 
-4.00 

-20.00 

… 
-1.00 
+1.50 
-1.50 
+1.00 
-1.00 
-4.00 

… 
8.00 
4.50 
4.00 
4.00 
5.00 
7.00 

8 
15 

6 
8 
9 
10 
12 
20 
35 

1 
-1 

0 
7.00 

12.00 
13.75 
15.00 
16.00 
15.00 

0 
1 
2 

2.5 
3 
4 
5 

8.00 
7.00 
6.00 

*5.50 
5.00 
4.00 
3.00 

18.4 كذلك ميكن مشاهدة مستوى اإلنتاج املؤدي إىل معظمة األرباح هلذه املؤسسة االحتكارية 2-18الشكل  ىف  وميكـن  (
2-18 من اجلدول    7،  6،  4،  3،  2،  1احلصول عليها برسم قيمة األعمدة       ويف الشكل   ).  ، جند أن أفضل مستويات اإلنتـاج        18-2
MR = MCتتحقق عند  آخذة ( ( هذا املستوى من اإلنتاج ، وعند)االرتفاع ىف  2.5 ، حتقق الشركة أرباحاً قدرها )وحدة  لكل $1.5

املسافة الرأسية بني (وحدة  Dو AC  2.5  عند ، وأرباحاً إمجالية قدرها )وحدة إنتاج $3.75 عند  (  ىف  وحدة من اإلنتاج مضروبة2.5

$1.5 وملا كانت   ).  لكل وحدة   P   تفوق MR     حيث MR = MC رتفع من    ، لذا فإن القسم امل      MC    فوق  AVC       ال يعرب عـن  
أنظر املسألة(منحىن عرض هذه الشركة االحتكارية  وباستطاعة هذه الشركة).  18.12 املدى الطويل القيام بتعديل حجم املصنع،  ىف 

.حتقيق أرباح نظراً لصعوبة أو استحالة دخول الشركات األخرى إىل السوق ىف وقد تستمر الشركة  
 

 
18.4    

 باستطاعة الشركة االحتكارية زيادة كل من إمجايل إيراداا وأرباحها عند مستوى معني من اإلنتاج والتكلفة وإمجايل التكلفـة،                  
:وتنطوي هذه السياسة على تقاضي أسعار خمتلفة لنفس السلعة        . وذلك مبمارسة سياسة التمييز السعري      ومن (2) لكميات خمتلفة،   (1)

تهلكني، جمموعات خمتلفة للمس  (3) .ويف أسواق خمتلفة  
 
18.5 ا على النحو التايلبإمكان شركات اخلدمة التليفونية تقاضي أسعار متباينة من احلاصلني على خدما:  
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10 سنت للمكاملة،  حتديد سعر املكاملات املائة التالية شهرياً بواقع 15حتديد سعر اخلمسني مكاملة األوىل شهرياً بواقع  كاملة،  سنت للم
وعادةً ما تضع شركات توزيع الكهرباء أسعار أقل لالستهالك املرتيل، حيث أنه باستطاعة املـصانع اللجـوء إىل بـدائل        .  وهلم جراً 

، وهو ما جيعل منحىن الطلب اخلاص باملصانع أكثر مرونة من منحىن طلـب املنـازل علـى                  )كتوليد الكهرباء داخل املصانع   (أخرى  
تقسيم األسواق أو فصلها عن بعضها البعض بعدادات لقياس حجم استهالك الكهرباء حىت ال تتمكن  املصانع من      الكهرباء ولذلك يتم    

. شراء كمية أكرب من احتياجاا بسعر منخفض لكي تبيعه للمنازل بسعر أقل مما ميكنهم احلصول عليه من الشركة االحتكارية نفـسها      
 اتباعه لسياسة التمييز السعري عندما تكون اإليرادات احلدية من آخر وحدة يتم بيعهـا               وحيصل احملتكر على الفائدة العظمى من جراء      

أنظر املسألة . (أسواق خمتلفة متماثلة ىف ملستهلكني خمتلفني أو 18.5( 
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18.5     
MR تفوق Pو MR = MC ملا كان احملتكر يقوم باإلنتاج عند  تقاضي سعر أكرب من املنافس ، لذا فإنه يقوم بإنتاج كمية أقل و

فإذا افترضنا مثالً أن الشكل. الكامل، مع تساوي منحنيي التكلفة كان يشري إىل صناعة منافسة كاملة، فال بد أن يكون اإلنتاج  18-2
5$ وحدات والسعر 3هو  عند  ( P = MC ، بدالً من أن يكون اإلنتاج  ) كن ومن مث مي. حالة احملتكر ىف5.50$ وحدة والسعر 2.5 

هذا وقد تستمر الشركة االحتكارية. القول أن االحتكار يؤدي إىل سوء توزيع املوارد املدى الطويل نظراً لصعوبة أو  ىف حتقيق أرباح ىف 
وملا كان أصحاب الدخل املرتفع هم الذين ميتلكون معظم أسهم الشركات، لـذا فـإن               . استحالة دخول شركات أخرى إىل السوق     

وأخرياً يتمثل أحد أخطر عيوب االحتكار. مستويات الدخل ىف  ما تؤدي إىل زيادة الفجوةأرباح االحتكار غالباً إمكانية شـعور   ىف 
.احملتكر بضمان استمرار األوضاع على ما هي عليه، األمر الذي ال جيعله مضطراً الستخدام التكنولوجيا املتطورة  

18.6     
ع احلكومةونظراً العتبارات الكفاءة هذه، تشج بالعمل ىف) كاملرافق العامة(أحيان كثرية ملؤسسات االحتكار الطبيعي  ىف  ظـل   

تتراوح بـني  ( وضع أسعار تسمح للمحتكر باحلصول على معدالت عائد عادلة على استثماراته  ىف قوانني تنظيمية معينة، واليت تتمثل
%10 و8%  .وء توزيع املوارد حالً كامالًومع ذلك ال يؤدي مثل هذا التقنني إىل حل مشكلة س).   
18.6 باستطاعة املؤسسة االحتكارية الغري خاضعة للتقنني 400القيام بإنتاج 3-18 الشكل  ىف  توضحها النقطة حيث  ( وحدة 
 MR = MC ، كما ميكنها بيع هذه الكمية بسعر  ) $12 على النقطة  ( D ،  واحلصول على ربح قدره  )  AC-P ( على الوحدة $1
د    عن (Q = 400 400 وإمجايل أرباح قدره وباستطاعة احلكومة حتديد السعر عند.  دوالر حيث ( $9  P = AC حبيث يـتمكن  ) 

Q = 600احملتكر من حتقيق نقطة التعادل، بل وحيقق معدل عائد عند  وعند هذه النقطة يبقى السعر أكرب من .  وحدة MC كما تظل ،
وعند. ة بدون حل  بعض جوانب مشكلة سوء توزيع املوارد قائم       P  = MC حيث تتقاطع    ( D   مع MC ، جند أن     ) P    تفوق  AC . 

.املدى الطويل دون احلصول على دعم حكومي ىف وعندها يتكبد هذا احملتكر قدراً من اخلسارة وقد ال يتمكن من اإلنتاج  
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  مسائل حملولة
 

 تعریف االحتكار الخالص

 .18.1 عرف االحتكار اخلالص  بينهوما هى العالقة    وبني املنافسة الكاملة؟  
:احلل  
:حيدث االحتكار اخلالص ىف احلاالت اآلتية   

1 . عندما ال توجد سوى شركة واحدة لبيع السلعة-  
2 .  عندما ال تتوافر بدائل قريبة للسلعة-  
3 أنظر املسألة . ( عندما يصعب أو يستحيل الدخول ىف هذه الصناعة- 18-2 (، لنقيض للمنافسة الكاملة ويعترب االحتكار اخلالص هو ا 

أنظر فصل ( 17 ، فبدالً من وجود صناعة تضم العديد من الشركات، يعتمد االحتكار اخلالص على وجود شركة واحدة فقط،) وبدالً  
ملشاة من توفر العديد من الشركات الىت تقوم بإنتاج سلع متجانسة أو متماثلة أو معيارية، خيلو األمر حىت من جمرد السلعة البديلة أو ا                      

وبدالً من سهولة دخول أو خروج الشركات ىف الصناعة ىف املدى الطويل، فإن ذلك يصبح أمراً صـعباً أو      . للسلعة اليت ينتجها احملتكر   
وإال ملا بقي احملتكر متمتعاً باحتكاره(مستحيالً ىف ظل نظام االحتكار اخلالص  ). املدى الطويل ىف   

 
  .18.2 لى ظهور االحتكار؟ما هى الظروف الىت تساعد ع  
:احلل  

1 . قد تؤثر زيادة العوائد القياسية على مقدار كبري من مستويات اإلنتاج مبا يسمح لشركة واحدة فقط باحتكار كل إنتاج الـصناعة   -  

ومـة  أما عن دور احلك. ووسائل النقل بعض الصناعات مثل املرافق العامة ىف وهذا هو ما يعرف باالحتكار الطبيعي، وهو أمر مألوف
فعلى سبيل املثـال، تعتـرب معـدالت        . عادة ىف مثل تلك احلاالت فهو السماح للمحتكرين بالعمل مع  إخضاعهم للرقابة احلكومية             

  . %10و  8الكهرباء حمدودة ىف مدينة نيويورك مبا يسمح لشركة أديسون مبعدل عائد عادي على استثماراا يتراوح بني 
2 فحىت احلرب العاملية الثانية على سـبيل املثـال   . ملعروض  من املواد اخلام املطلوبة إلنتاج السلعة        قد تسيطر شركة ما على كافة ا       -
وهى املادة اخلام الالزمة إلنتاج (وتسيطر على ما يقرب من مجيع موارد البوكسايت ىف الواليات املتحدة   متتلكAlcoaكانت شركة  

. حتكار الكامل إلنتاج األلومنيوم ىف الواليات املتحدة، وهو ما أعطى الشركة القدرة على اال)األملنيوم  
3 فعندما مت إنتاج ورق السلوفان ألول مـرة           .  قد متتلك شركة ما براءة اختراع حتظر قيام الشركات األخرى بإنتاج نفس السلعة             -
du Pontكان لشركة   .  حق االحتكار بناء على براءة االختراع الىت لديها  
4 .ر قائماً على امتياز حكومي قد يكون االحتكا- واملوزع الوحيـد لـسلعة أو    وىف هذه احلالة يتم إنشاء الشركة لكي تكون  املنتج 

وبسبب اعتبارات الكفاءة، يشيع هذا األمر. خدمة ما، مع خضوعها للرقابة احلكومية فيما خيتص ببعض جوانب أدائها حالة املرافق  ىف 
أنظر القسم. (العامة ). ص ذه املسألةاحلل اخلا  ىف (1)  

.18.3 هل تعترب حاالت االحتكار اخلالص شائعة ىف الواليات املتحدة؟ ) أ   (   
ما هى القوى الىت حتد من سلطة سوق االحتكار اخلالص؟) ب         (  

:احلل  
متاماًفيما عدا االحتكارات املقننة،  كانت حاالت االحتكار اخلالص نادرة ىف املاضى، وقد أصبحت حمظورة ) أ (  أيامنـا هـذه    ىف 

.مبقتضى قوانني مكافحة االحتكار وتفسري سلوك املشروعات امللحوظ ىف  ومع هذا فان منوذج االحتكار اخلالص يعترب مفيداً ىف شرح 
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غـري  إطار املنافـسة   ىف احلاالت الىت تقترب من االحتكار اخلالص، كما أنه ميدنا برؤى ألداء األمناط األخرى من األسواق اليت تعمل
  .19الكاملة، الىت سترد مناقشتها ىف الفصل 

فهو يواجه منافسة غري مباشرة على ما ينفقـه املـستهلكون لـشراء الـسلع     . ال يتمتع احملتكر اخلالص بسلطة مطلقة ىف السوق      ) ب(
.األخرى .وذلك على الرغم من عدم وجود بدائل قريبة للسلعة الىت يبيعها احملتكرون  د البدائل فالبالستيك قد ومع هذا كله فقد توج 

كما يؤدي اخلوف من التدخل احلكومي أو من وجود ديد مبنافسة قوية حمتملـة إىل        . يكون بديل لأللومنيوم، واأللومنيوم للصلب اخل     
.احلد من هيمنة احملتكر على السوق  

 

 واإلیرادات الحدیة  واإلیرادات الطلب

  .18.4  وكيف خيتلف عن املنافسة الكاملة؟ وملاذا ؟ وملاذا ؟  احملتكر؟ما نوع منحىن الطلب الذى يواجهه) أ ( 
ما سبب كون) ب         ( MR  أقل من   Pوملاذا ؟  وكيف خيتلف ذلك عن املنافسة الكاملة؟ بالنسبة للمحتكر؟ 

:احلل  
ل الصناعة بأسرها، ويواجه منحىن طلـب       مب أن احملتكر هو البائع الوحيد لسلعة ال توجد هلا بدائل جيدة، لذا فإن هذا احملتكر ميث                ) أ  ( 

حيث يكـون  (إطار املنافسة الكاملة  ىف سالب امليل هلذه السلعة، وهو نفس ما مييز منحىن طلب السوق الذى تواجهه الصناعة العاملة
ومع ذلك جند أن الصناعة العاملة). سالب امليل هو اآلخر شركات اليت تقوم كل إطار املنافسة الكاملة تشتمل على عدد كبري من ال ىف 

.منها بإمداد السوق جبزء صغري من إمجايل املعروض من السلعة والىت تعترب صـغرية  –ونتيجة لذلك ال تؤثر أى من الشركات املنافسة  
. عند السعر السائد ىف السوق– أو الائي املرونة – على أسعار السوق كما أا تواجه منحىن طلب أفقى –مقارنة حبجم السوق  

. مب أن احملتكر يواجه منحىن طلب سالب امليل للصناعة بأسرها، لذا يتعني عليه ختفيض األسعار إذا رغب ىف زيادة املبيعات)ب( ومب أنه  
أى التغري ىف إمجاىل اإليرادات الناتج عن بيع أكثر من ( مضطر لتخفيض السعر على مجيع الوحدات املباعة، لذا تكون اإليرادات احلدية          

فعل سبيل املثال عندما يقوم احملتكر ىف اجلدول.  من السعرأقل) وحدة  TR = $15، تكون 5$ وحدات بسعر 3ببيع 18-1  ولبيع .  4 
4$وحدات، يكون عليه ختفيض السعر على مجيع الوحدات إىل . لكل وحدة .  P = $4، بينمـا   MR =$1 وTR = $16ومن مث  
فسة الكاملة أن تبيع أى كمية من السلعة بالسعر السائد ىف السوقإطار املنا ىف ومن ناحية أخرى ميكن للشركة العاملة وبالتاىل يكون  
TR ىف  التغري أى (لبيع وحدة إضافية  MR . ثابتاً ومساوياً للسعر  )   
 
 :3-18فيما يتعلق جبدول طلب احملتكر املبني ىف جدول 18.5.  

أوجد) أ          (  TR   و  MR    .  
)ب         (   .MRو   D أرسم 

 
 3-18جدول 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P($)   12 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q        0 

:احلل  
الحظ أنه ىف اجلدول) أ (  TRيتم احلصول على اإليرادات احلدية بطرح  18-4  .  املتتالية وتسجيلها بني مستويات البيع املختلفة  

ىف شكل ) ب( MR يتم رسم  18-4    .Dوتقع أسفل   البيع املختلفة،  بني مستويات
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 4-18جدول 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P($)    12 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q           0 
0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 TR($)    0  

     -11    -9      -7     -5     -3     -1      1      3       5       7      9       11     MR($) 

 
 

.18.6 من خالل العالقة بني     ) أ  (  P   و TR     حدد مىت تكون وما إذا كانت       4-18 املبينة ىف اجلدول ،D مرنـة  أو  4-18 ىف الشكل 
. غري مرنة أو أحادية  املرونة   

ما الذى ميكن قوله بشكل عام بشأن العالقة بني ) ب( EDو   TR  وMR؟  وملاذا ؟  
:احلل  

وغري مـرن     ثابتة،TRوحدى املرونة إذا ظلت  ، TR مرناً إذا ارتفعت  D أنه عند اخنفاض السعر يكون 3-14 اجلزء رأينا ىف) أ ( 
TRإذا اخنفض   ألن  .  D 6$ وأحادى املرونة عند سعر  6$وغري مرنة ىف سعر أقل من 9$  تكون مرنة حىت سعر4-18 ىف اجلدول . 

من خالل دراسة اجلدول ) ب(   ، فإن اخنفاض السعر يزيد من إمجـاىل اإليـرادات   ED <1، نرى أنه طاملا أن4-18والشكل 18-4 
.وتكون اإليرادات احلدية  إجيابية ، فإن اخنفاض السعر يؤدي إىل خفض إمجاىل اإليـرادات، حبيـث تكـون     ED >1وعندما يكون 
.اإليرادات احلدية سالبة TR، ال تتغري   ED =1وعند   ،)وتكون عند أقصى حد هلا ( MRو    . صفر  =    

 

 معظمة األرباح 

  .18.7 ما هو الفرق األساسى بني احملتكر اخلالص) أ (  إطار املنافسة الكاملة، وذلك إذا كان احملتكر ال يؤثر على  ىف والشركة العاملة 
    أسعار عناصر اإلنتاج؟

الص ؟ما هو االفتراض األساسي الذى نضعه لتحديد أفضل مستوى إنتاجى للمحتكر اخل) ب(  
:احلل   

فعندئذ تكـون منحنيـات   ) أى إذا كان منافس كامل ىف سوق هذه العناصر(إذا كان احملتكر ال يؤثر على أسعار عناصر اإلنتاج    ) أ  ( 
 اخلاصـة  17و ال ختتلف بالضرورة عن تلك املوجودة ىف الفصل  التكلفة اخلاصة به مشاة لتلك املوجودة ىف الفصل الـسادس عشر

.افسة الكاملةبتحليل املن واحملتكر من ناحية أخرى  إطار املنافسة الكاملة من ناحية ىف ومن مث يكون الفرق األساسى بني الشركة العاملة 
. متعلقاً جبانب البيع أو الطلب وليس جبانب التكلفة أو اإلنتاج   
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لة أن احملتكر يرغب ىف معظمـة إمجـاىل         لتحديد أفضل مستوى إنتاج للمحتكر اخلالص نفرض كما هو احلال ىف املنافسة الكام            ) ب(
.األرباح .والتكلفة احلدية وإمجاىل التكلفة أو منهج اإليرادات احلدية وميكن دراسة ذلك من خالل منهج إمجاىل اإليرادات   

 :5-18بالرجوع جلدول 18.8.  
إمجاىل اإليراداتأوجد مستوى اإلنتاج األفضل أو املؤدي إىل معظمة أرباح احملتكر باستخدام منهج )  أ (  . وإمجاىل التكلفة   

ضع النتائج) ب( . رسم بياين ىف   
 5-18جدول 

7 8 9 10 11 12 P($) 
5 4 3 2 1 0 Q       

48 30 21 18 17 10 TC 
:احلل  

يوضح اجلدول   ) أ  (  3 أن افضل مستوى إنتاج هلذا احملتكر هو         18-6 كـر   فعند هذا املستوى يتقاضى احملت    .  وحدات لكل فترة زمنية    
  . 6$وحيقق أقصى إمجاىل ربح لكل فترة زمنية، وقدره   دوالر9سعر 

الحظ أن منحىن إمجاىل اإليرادات للمحتكر ىف شكل         )  ب( 18-5 ماراً بنقطة األصل كما كان ىف ) موجب امليل( ليس خطاً مستقيماً  
وتتم معظمة إمجاىل األرباح عند . حالة املنافسة الكاملة Q= 3  27وهو   اإليرادات عن إمجاىل التكلفة بأعلى مقدار،  حيث يزيد إمجاىل

 . 21$دوالر ناقص 
 6-18جدول 

إمجاىل الربح 
)بالدوالر(  

 
TC($) 

 
TR($) 

 
Q 

 
P($) 

-10 
-6 
+2 
+6 
+2 
-13 

10 
17 
18 
21 
30 
48 

0 
11 
20 
27 
32 
35 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

12 
11 
10 
*9 
8 
7 
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  احلدية والتكلفة فيما يتعلق مبنهج اإليرادات احلدية18.9.
. أذكر مع الشرح شرط معظمة األرباح )  أ (   

عند أى سعر يقوم احملتكر بالبيع) ب(  وكيف خيتلف هذا عن املنافسة الكاملة ؟ 
هل ميكن تعرض احملتكر خلسائر) ج(  املدى القصري ؟ ىف 

:احلل  
كر هو اإلنتاج الذى تتساوى عنـده اإليـرادات        بالنسبة للمحت ) أو املستوى املؤدي إىل معظمة األرباح     (أفضل مستوى لإلنتاج    )  أ  ( 

والسبب ىف هذا يرجع إىل أنه طاملا زادت اإليرادات احلدية على التكلفة احلدية فإن احملتكر يتوسع ىف اإلنتاج  احلدية مع التكلفة احلدية،
. األرباححمققا إضافة إلمجاىل اإليرادات أكرب من إضافته إلمجاىل التكلفة، مما يؤدي إىل زيادة إمجايل ومن ناحية أخرى فإنه من غـري   

ادى بالنسبة للمحتكر القيام باإلنتاج عندما تكون اإليرادات احلدية أقل من التكلفة احلدية،  إذ أن ذلك يعىن حتقيق إضافة إلمجـاىل                      
.التكلفة اكثر من اإلضافة إلمجاىل اإليرادات، مما يؤدى الخنفاض إمجاىل الربح  اإلنتاج الذي تتـساوى عنـده   وهذا يؤكد أن مستوى 

. بالنسبة للمحتكر ) أو املستوى املؤدي إىل معظمة الربح(اإليرادات احلدية والتكلفة احلدية هو أفضل مستويات اإلنتاج   
تتم قراءة السعر الذي تتقاضاه الشركة من خالل منحىن الطلب الذى يواجه احملتكر، وذلك عند مستوى املبيعات الذي حيقـق                    )  ب(

.ومب أن منحىن الطلب سالب امليل، لذا فإن السعر يزيد على اإليرادات احلدية. وي اإليرادات احلدية مع التكلفة احلديةتسا وخيتلـف   
لكون منحىن الطلب الذي يواجه الشركة أفقياً أو غري حمـدود           (هذا عن حالة املنافسة الكاملة، حيث السعر يساوى اإليرادات احلدية           

(حملتكر ال يتقاضى أعلى سعر ممكن       الحظ أن ا  ). املرونة ، وهو السعر الذي قـد يعرضـه لتكبـد خـسارة             5-18 ىف جدول    $12
10$قدرها وال يبيع إنتاجه عندما تبلغ)  TR   أى ( أقصى حد هلا   ).4-18ىف اجلدول Q = 6  عند $36

فإذا كان .  القصريميكن للمحتكر أن يتكبد خسارة، أو يصل إىل نقطة التعادل أو حيقق أرباحا ىف املدى)  ج( AC = P تتحقق نقطة ،
.التعادل ACأقل من  P وإذا كان  طاملا أن  ( P أكرب من AVC ، ينجح احملتكر ) تدنية إمجايل خسائره باالسـتمرار ىف العمـل ىف    ىف 
. املدى القصري  

  .18.10 باستخدام جدول) أ (  ACو  MCو  MRأوجد كال من  18-5  .   هلذا احملتكر  
.  بني بالرسم مستوى اإلنتاج املؤدي إىل معظمة األرباح)ب           (  وما مقدار ما حيققه احملتكر من ربح لكل وحـدة وكـربح    

 إمجاىل؟ 
:احلل  

أنظر جدول ) أ (  18-7. 
 7-18جدول 

AC($) MC($) TC($) MR($) TR($) Q P($) 
  _ 

17 
9 
7 

7.50 
9.60 

7 
1 
3 
9 
18 

10 
17 
18 
21 
30 
48 

11 
9 
7 
5 
3 

0 
11 
20 
27 
32 
35 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

12 
11 
10 
9 
8 
7 

 
من الشكل )  ب ( 3، نرى أنه جيب على هذا احملتكر إنتاج 18-6 ( وحدات من السلعة    مـع  MRوهو ما يظهر من نقطة تساوى  

 MC وتقاضي )  P =$9 على النقطة  ( D.( عند  7$ ومتوسط التكلفة  9$ومب أن السعر يساوى Q = 3  فإن احملتكر حيصل علـى ،
6$وإمجاىل ربح يساوى   للوحدة2$ربح  وهو نفس ما حيدث عند استخدام منهج اإلمجاىل ىف مسألة  ( 18-8 الحظ أن من )   Q = 2 

 .Q = 3 عند MC = (30 – 18)/2 = $6 ويساوى Q = 4 ،MR = (32 – 20)/2 = $6إىل 
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.18.11 )أ (  رسمأ  النسبة للمحتكر، مع وضع شكالً يوضح أفضل مستوى لإلنتاج ب  AC منحنيات 3 :   بديلة، حبيث تبني  أن احملتكر  
1 . حيقق رحباً -  
2 . يصل إىل نقطة التعادل-  
3 .  يتكبد خسارة-  

.ما الذى حيدث هلذا احملتكر ىف املدى الطويل إذا تكبد خسائر أو حقق أرباحاً ىف املدى القصري ) ب(  
:احلل  

ىف الشكل   ) أ  (  18-7 مستوى إلنتاج احملتكر     يكون أفضل     OB واملوضح بالنقطة   C حيث   MR = MC وعند  .  AC1 حيقق احملتكر 
وعند .  OB ىف  مضروباGFً وإمجاىل أرباح GFرحباً لكل وحدة قدره  AC2 فإن P =  AC  وTR = TC  وهكذا يصل احملتكـر  

وعند  . إىل نقطة التعادل AC3 يتكبد احملتكر خسارة لكل وحدة قدرها، HG ايل خسارة  وإمج  HGًىف   مضروبا  OB فقـط إذا   . 
AVC أكرب من Pكان  حبيث تكون  ( TR  أكرب من TVC سوف يتمكن احملتكر من البقاء  ىف العمل، )  تدنية إمجـاىل   ىف وينجح 
  .OBخسائره ىف املدى القصي بإنتاج 

 

 
إذا تعرض احملتكر خلسائر ىف املدى القصري فإنه ميكنه) ب( ناء حجم املصنع األكثر مالءمة لتحقيق أفضل مستويات املدى الطويل ب ىف 

كما قد يقوم احملتكر بالدعاية ىف حماولة إلحداث احنراف. املدى الطويل  ىف اإلنتاج .Dمنحىن  ىف  إال أن ذلك سيؤدي. (الذى يواجهه.   

سائر بعد وضعه ىف االعتبار كـل هـذه   وإذا استمر احملتكر ىف التعرض للخ). الوقت نفسه إىل احنراف منحنيات التكلفة إىل أعلى ىف
.املدى الطويل ىف االحتماالت طويلة املدى، فسوف يتوقف عن إنتاج السلعة املـدى   ىف ولكن إذا كان احملتكر بالفعل حيقق أرباحـاً  
ار تعذر الدخول إىل يف حالة استمر(ويزيد من إمجاىل األرباح  املدى الطويل ىف القصري فإنه سوف يقدم على بناء املصنع األكثر مالءمة

. الصناعة، ويف حالة عدم ختوف احملتكر من اإلجراءات احلكومة   
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.18.12 هل ميكن اشتقاق منحىن العرض للمحتكر من خالل منحىن) أ (  MCوملاذا ؟  ؟ 
:احلل  

طاملا أن  (املرتفعة  MR = P =  MCإطار املنافسة الكاملة تقوم باإلنتاج حيث  ىف  أن الشركات العاملة17لقد رأينا ىف الفصل  P  
ونتيجة لذلك ومن خالل معرفتنا للسعر نستطيع اشتقاق الكمية اليت تعرضها الشركة عند هذا السعر مـن املـنحىن     ).AVCيفوق 
 MC وهكذا يكون القسم املرتفع من  .  MC للشركة أعلى من AVC .  أو نقطة اإلغالق هو منحىن عرض الشركة ومـن ناحيـة    

ر باإلنتاج حيث    أخرى يقوم احملتك   MR = MC    ولكن ، P  أكرب من MR ونتيجة لذلك ال ميدنا منحىن  .  MC  للمحتكر بعالقـة  
وكل ما ميكنا قوله أنه بالنسبة للمحتكر أن التكـاليف تـرتبط   . والكمية وهو األمر املطلوب مبحاذاة منحىن العرض فريدة بني السعر
. عن منحىن العرضولكن منحىن التكلفة احلدية نفسه ال يعرب بالعرض وسنرى ىف الفصل التاىل أن هذا هو الوضع عندما يكون منحىن  
.مجيع أشكال املنافسة غري الكاملة  ىف الطلب اخلاص بالشركة سالب امليل، كما هو احلال  
 

 التمییز السعرى 

.18.13 ما هو التمييز السعرى) أ   (   وملاذا يرغب احملتكر ىف ممارسته ؟ 
املطلوب توافرها للمحتكر ملمارسة التمييز السعرى ؟ما هى الشروط ) ب(  

اذكر مثال لكل من األنواع الثالثة للتمييز السعرى ؟ )  ج(  
:احلل  

.ينطوي التمييز السعري على تقاضي أسعار خمتلفة للسلعة ) أ (   
1 .  الختالف الكميات املشتراة-  
2 .  الختالف طبقات العمالء -  
3 .  الختالف األسواق - ل ممارسة التمييز السعرى ميكن للمحتكر زيادة إمجاىل اإليراداتومن خال  وإمجاىل األرباح من أى مستوى  
. وإمجاىل التكلفة  لإلنتاج  
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لكى يتمكن احملتكر من ممارسة التمييز السعرى) ب( . واالستفادة منه   
1 . ألسواق املختلفة جيب أن يكون على دراية بالطلب على سلعته من قبل خمتلف طبقات العمالء أو ىف ا-  
2 .  كما جيب أن تتسم منحنيات الطلب بدرجات مرونة خمتلفة-  
3 األسواق، واالستمرار) أو تقسيم( يتعني على احملتكر أن تكون له القدرة على فصل - .  احلفاظ على انفصاهلا ىف   

ات خمتلفة يشتريها العمالء هو ما تقوم بـه         من أمثلة التمييز السعرى الذي ينطوي على تقاضي الشركة ألسعار خمتلفة مقابل كمي            ) ج(
فقد تتقاضى كل من هذه الشركات سعر . شركات التليفونات  سنتات لكل مكاملـة  10و  سنت للخمسني مكاملة  األوىل شهريا15ً

. إضافية   
عامالت شركات توزيع ومن أمثلة التمييز السعرى الذى يشمل تقاضي أسعار خمتلفة لكل قطاع من العمالء هو األسلوب السائد على ت            

فهى تفرض معدالت أسعار على العمالء ىف جمال الصناعة اقل من املعدالت املفروضة على املنـازل ألن العمـالء ىف جمـال      . الكهرباء
الصناعة لديهم طلب اكثر مرونة على الكهرباء حيث توجد لديهم عدد أكرب من البدائل، حيث باستطاعتهم توليد الكهرباء اخلاصـة                    

إال أن السوقني منفصلتان بقياسات خمتلفة، وإال فسوف تلجأ املصانع إىل شراء املزيد من الكهرباء بالسعر الرخيص، مث يبيعوـا                    . م
وسوف نرى فيما بعد انـه إذا متتـع   . سوقي الكهرباء ىف للمنازل وغريها بسعر أرخص من سعر احملتكر حىت يتساوى السعران متاماً

. ملرونة السعرية فأن احملتكر لن يستفيد من التمييز السعرى الطلب ىف السوقني بنفس ا  
اخلـارج   ىف التجارة الدولية عندما تقوم إحدى الدول ببيع سلعة ما ىف األسواق املختلفة ما حيدث ىف ومن أمثلة تقاضي أسعار خمتلفة
.بسعر أقل مما تبيع به ىف أسواقها احمللية، وهو ما يعرف باإلغراق هذا اإلغراق هو أن يكون الطلب على سلعة احملتكر ولعل السبب ىف  

حيث يتم منع السلع املـستوردة مـن        (عنه ىف السوق احمللية     ) بسبب توفر البدائل اليت تبيعها الدول األخرى      ( أكثر مرونة ىف اخلارج     
).وتظل األسواق منفصلة بسبب القيود على االسترياد الوصول إىل السوق احمللية  
.18.14 شكل   بالرجوع ل 18-8 : الذى يشمل منحىن الطلب الذى يواجه احملتكر ىف السوق اذكر ما يلى   

عند النقطة حيـث   (ما هو السعر الذى جيب أن يتقاضاه احملتكر دون اللجوء إىل التمييز السعرى إذا كان أفضل مستوى لإلنتاج                   ) أ  ( 
 MR = MC هو   )  OBفائض املستهلكني؟ وما هو حجم  وماذا سيكون حال إمجاىل اإليرادات  ؟  

بفرض أن احملتكر قام ببيع ) ب( OA وحدات بسعر  OF إال أنه يرغب .   وحدات إضـافية،  ABتشجيع املستهلكني على شراء  ىف 
AB فقط على الوحدات OCاألمر الذي جيعله خيفض السعر إىل    فكم تبلغ .   TR      اآلن؟ وما هـو املقـدار املتبقـى مـن فـائض 
تكر حيقق أرباح بالفعل بدون اللجوء إىل التمييز السعرى؟ فلماذا يرتفع إمجايل األرباح اآلن؟وإذا كان احمل املستهلكني؟  

هل يستطيع احملتكر استخالص فائض املستهلكني بأكمله؟ ) ج(  
:احلل   

لبيع  ) دون اللجوء للتمييز السعرى   (أن أعلى سعر ميكن للمحتكر تقاضيه       ) أ  (  OB وحدات  هو   OC وعندئذ تكون .   TR مساوية  
OCKBللمنطقة املستطيلة  أما فائض املستهلكني  فهو .   CGK أنظر القسم (   15.5. ( 

)  ب( TR   تبلغ OFHA للوحدات   ( OA + (AJKB للوحدات  (  AB الحظ أن التمييز السعرى قد زاد من إمجاىل اإليـرادات           ). 
CFHJمبقدار   وهو نفس مقدار االخنفاض(  ئض اآلن  ويبلغ هذا الفا). فائض املستهلكني ىف  FGH  + HKJ ويرتفـع إمجـاىل   .   
TC مع ثبات TRاألرباح للمحتكر نظراً لزيادة  لنفس الوحدات املنتجة   ( OB.( 

ميكن للمحتكر استخالص فائض املستهلك بأكمله بطلب بيع   الوحدات          ) ج( OB     بأكملها مقابـل TR = OGKB وهـو أمـر      
انظر مسألة ( اختيارى نادرا ما حيدث ىف الواقع  15.13. ( 
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1أحد احملتكرين،  وهو يبيع إنتاجه ىف السوق 9-18 يوضح الشكل 18.15.   اليت تتسم بقدر أكرب من الالمرونـة لكـل مـن     ( D1 

MR1و (  ، 2وىف السوق   اليت تتسم بوجود (  D2  وMR2 .، علماً بأن احملتكر حيتفظ بالسوقني منفصلتني )  
ما هو أفضل مستوى إلمجاىل إنتاج احملتكر) أ (  . وكيف ميكن حتديد هذا املستوى    

ما هو اجلزء الذى جيب على احملتكر بيعه من إمجاىل اإلنتاج ىف كل سوق ملعظمة كل من إمجاىل اإليرادات) ب(  وإمجـاىل األربـاح؟   
 وملاذا؟ 

ما هو السعر الذى جيب على احملتكر أن يتقاضاه ىف كل سوق ؟) ج( ـ  ىف وكيف يتناسب هذا السعر  ة الطلـب   كل سوق مع مرون
 السعرية؟

ما هو السعر الذى قد يفرضه احملتكر دون اللجوء للتمييز السعرى؟) د (   
 

 
:احلل  

= معظمة األرباح أو أفضل مستوى لإلنتاج بالنسبة للمحتكر ) أ (  OC ىف الرسم  C  ، ويكون هذا عند النقطة الىت يتساوى فيهـا   
  .Cالرسم  ىف  MC   مع  MR2و MR1 اموع األفقى لـ 

جيب على احملتكر ببيع)  ب( OA و  1  ىف السوقOB  ىف السوق OA + OB = OC) 2(     ويكون ذلك عند النقطـة حيـث ،
 MR2 = MC MR1 = لإلنتاج ككل  .  TCضـوء   ىف  TR  ىف السوقني، لن يتمكن احملتكر من معظمـة   MRوإذا اختلفت  

 ، فأن احملتكر 2 ىف السوق  8$و 1 السوق ىف 10$  من آخر وحدة مباعة هىفعلى سبيل املثال إذا كانت اإليرادات احلدية. املوجودة
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لصاىف ربح (شكل إيرادات   ىف 8$ وخيسر10$يربح  $2 وذلك بتحويل وحدة واحدة من املبيعات من السوق)  1 إىل السوق 2 وال  . 
  . MR1 = MR2تنعدم فرصة حتقيق املزيد من األرباح إال عند 

تقاضىينبغى على احملتكر ) ج( P1 للوحدات OAو  1 املباعة ىف سوق P2 للوحدات  OB2 املباعة ىف سوق ومب أن .   D1  أشـد ال  
 .P2  تفوق P1 ، لذا فإن D2مرونة من 

فيما بني(دون اللجوء إىل التمييز السعرى، قد يتقاضى احملتكر نفس السعر ىف السوقني ) د (   P1 و P2  (حىت يتساوى إمجايل ما بيع  ىف 

مع السوقني  OC غري أن إمجاىل اإليرادات.  وحدات OCوإمجاىل األرباح من   وحدات من اإلنتاج قد تقل عما هو ممكن عند اتبـاع   
.           سياسة التمييز السعرى  

 

 اعتبارات الكفاءة 

 .18.16 إذا كان الشكل    ) أ  (  18-6 ا يكون وضع اإلنتاج    يشري إىل إحدى صناعات املنافسة الكاملة بدالً من صناعة احتكارية، فماذ             

 وإنتاج احملتكر؟ وكيف ميكن مقارنة ذلك مع سعر والسعر؟ وملاذا؟
كيف يؤثر احملتكر على توزيع الدخل؟) ب(  وملاذا ؟ 

:احلل  
إذا كان الشكل ) أ (  ، 8.60$والسعر حنو   وحدات3.40حالة املنافسة الكاملة، فإن اإلنتاج سوف يبلغ حنو ىف  يشري لصناعة18-6

MC  بـ Dحيث متر  وىف هذه احلالة متثل  .  MCإطار املنافسة الكاملة بشرط ثبات أسعار عناصر  ىف  منحى العرض للصناعة العاملة
أنظر القسم (اإلنتاج  17.5 ولذلك قد يتحدد سعر).  S أو  MC بـ Dوكمية التوازن حيث متر   وهذا يتناسب مـع   .  Q= 3     و 

 P = $9 للمحتكر، وهو ما يتحدد عند MR =  MC أو بـاألحرى  (ومن مث جند أن االحتكار ينطوي على سوء توزيع املـوارد   . 
).إهدارها  

مبا أن األرباح طويلة املدى قد تستمر فترة طويلة ىف حالة االحتكار بسبب صعوبة أو تعذر دخول الـشركات ىف الـصناعة، أو                ) ب(
االحتكار غالباً ما يؤدى إىل املزيد مـن التبـاين ىف توزيـع             بسبب امتالك اجلماعات ذات الدخل املرتفع ألسهم الشركات، لذا فإن           

. الدخل  
.18.17 هل جيب على احلكومة القضاء تفتيت االحتكار) أ (  إطـار املنافـسة    ىف وتقسيمه بني عدد كبري من الشركات اليت تعمـل  
 وملاذا ؟ الكاملة؟

هل يؤدى االحتكار إىل التطور التكنولوجى أكثر منه) ب( نافسة الكاملة ؟حالة امل ىف   وملاذا ؟ 
:احلل  

واليت جتعل من وجود املنافسة الكاملة      ) كالعوائد القياسية الثابتة  (هناك صناعات تعمل حتت ظروف تكلفة أو أوضاع تكنولوجية          ) أ  ( 
مـن الـشركات    إىل عدد كبري    ) مبوجب قوانني مكافحة االحتكار احلكومية    (ويف هذه الصناعات يؤدي تفتيت االحتكار       . أمراً جمدياً 

املدى الطويل، وخفض سعر السلعة باإلضافة  ىف  سيؤدى إىل إجياد توازن إنتاج أكرب للصناعة ككل-إطار املنافسة الكاملة  ىف العاملة
LACإىل اخنفاض  ولكن بسبب التكلفة.  عنه ىف حالة االحتكار والظروف التكنولوجية ال يكون من املرغوب فيه تفتيت االحتكـار   

ففى مثل هذه احلاالت تكون املقارنة بني وضع التوازن. إطار املنافسة الكاملة ىف  عدد كبري من الشركات العاملةالطبيعى إىل املدى  ىف 
ففى التعامل مع االحتكارات الطبيعية عادة ما تقوم        . الطويل لدى احملتكر ووضع التوازن اخلاص بصناعة املنافسة الكاملة غري ذات معىن           

. ك احلاالت بدالً من تفتيتهااحلكومة بتقنني تل  
فبم أن احملتكر عـادة  . يوجد خالف كبري حول ما إذا كان االحتكار أو املنافسة الكاملة يؤديان إىل املزيد من التقدم التكنولوجى  ) ب(

متع احملتكر بقدر أكرب إطار املنافسة الكاملة، لذلك يت ىف املدى الطويل بينما ال ينطبق ذلك على الشركات اليت تعمل ىف ما حيقق أرباح
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كما يوجد احتمال أكرب لنجاح احملتكر.جمايل البحث والتطوير ىف من املوارد ميكنه توجيهها االحتفاظ بالفوائد اليت تعود عليه ممـا   ىف 
إال أن ذلك التطور التكنولوجى الذى حتققه الشركات العاملة. حيققه من تطور تكنولوجى ى يؤدى إىل إطار املنافسة الكاملة، والذ ىف 

املدى القصري، سرعان ما تقوم الشركات األخرى بتقليده بسهولة ويسر، األمر الذي حيـرم الـشركة    ىف خفض التكاليف واألرباح
.حتقيقها ىف صاحبة االختراع من األرباح اليت كانت تأمل ومن ناحية أخرى، قد يشعر احملتكر باألمان ىف وضعه وال جيد لديه حـافزاً   

.  إىل اإلنفاق على جماالت البحث والتطوير واالبتكار كافياً يدفعه  
 

 تقنین االحتكار 

.18.18 : أوجد قيمة  
) أ (  P = AC  
) ب( P = MC    
. باعتبارمها خيارين ميكن للحكومة اتباعهما لتقنني أحد  املرافق العامة الذي ميثل احتكاراً طبيعياً  
:احلل  

جبعل ) أ (  P = AC حملتكر، ميكن للحكومة القضاء على كل أرباح احملتكر حبيث ال حيصل إال على معدل عائد   للخدمة اليت يقدمها ا
غري انه مع تساوى السعر مع متوسط التكلفة، يبقى السعر أكرب من التكلفة احلدية مع استمرار احتمال وجـود   . عادي على استثماراته  

أنظر شكل ( سوء توزيع لبعض املوارد  18-3 .( 
از التنظيم احلكومى جبعل إذا قام جه) ب( = MC P .، فإنه ميكن القضاء على مشكلة سوء توزيع املوارد  وإذا استمر احملتكر ىف حتقيق  

=  MC Pأرباح عند  أنظـر  . (  فإنه ميكن القضاء على هذه األرباح متاماً بفرض ضريبة كلية على احملتكر تساوى إمجاىل األربـاح 
AC أقل من P، قد يكون P = MCومع ذلك فعند  ).18.19املسألة  أنظر الشكل   ( 18-3 حبيث يتعرض احملتكر خلسارة لدرجة )  
 باإلضافة إىل الـصعوبات  -وعادةً ما يؤدي ذلك . املدى الطويل دون احلصول على دعم من احلكومة ىف انه ال يستطيع توفري اخلدمة
P = AC إىل قيام احلكومة جبعل – MCاليت تعترض عملية تقدير  . العامة للتقنني  للمرافق  

 

 
 :  10-18بالرجوع لشكل18.19.

حدد كالً من اإلنتاج) أ (  . واألرباح للمحتكر الذى ال خيضع للتقنني والسعر   
ما الذى حيدث إذا قامت احلكومة جبعل ) ب( P = AC؟  
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ما الذى حيدث إذا قامت احلكومة جبعل ) ج( P = MC؟  
: احلل  

ضع للتقنني بإنتاجسوف يقوم احملتكر الذى ال خي) أ (  OA )   حيث MR  =  MC (، P = AFويقوم بالبيع عنـد    علـى    ( D ( ،  

=  وحيصل على ربح  FC،و   للوحدةFCًىف  مضروبا  OA . كإمجايل  
إذا قامت احلكومة جبعل ) ب( P = AC فسوف يقوم احملتكر بإنتاج ، OK وبالبيع عند ، KL P = (AC =)  ويصل إىل نقطـة ، 

حيث يتم إنتاج كمية أكرب بكثري من الالزم من     (سعر يبقى أقل من التكلفة احلدية، وتبقى مشكلة سوء توزيع املوارد            غري أن ال  . التعادل
). تلك السلعة أو اخلدمة  

إذا قامت احلكومة جبعل ) ج( P = MC فسوف يقوم احملتكر بإنتاج ، OG وبالبيع عند ، GJ وحتقيق ربح ، JH غـري  .  لكل وحدة
ع فرض ضريبة كلية على احملتكر تساوى أن احلكومة تستطي JHىف    مضروبة OG مما يؤدي إىل التهام كل ما حيصل عليه من إمجاىل ، 

.أرباح  وىف معظم األحيـان الـيت   -ومع ذلك . وذه الطريقة لن يكون هناك مشكلة سوء توزيع املوارد ولن تكون هناك أية أرباح 
AC أقل من  P جند أن -  P = MCتكون فيها   . وقد ال يتمكن من االستمرار ىف إنتاج  وىف هذه احلالة قد يتعرض احملتكر للخسارة 
 إىل قيام – AC باإلضافة إىل صعوبة تقدير -ويؤدى هذا . املدى الطويل دون احلصول على دعم من احلكومة ىف أو تقدمي تلك اخلدمة
.   للمرافق العامة P = ACاحلكومة جبعل   
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.1 :  ىف حالة االحتكار اخلالص  
.   يوجد بائع واحد للسلعة الىت ال توجد هلا بدائل قريبة-أ  

.   يوجد بائع واحد للسلعة الىت توجد هلا بدائل قريبة-ب  
.  يوجد عدد قليل من البائعني للسلعة الىت ال توجد هلا بدائل قريبة-ج  

. ملدى الطويل دون صعوبة تذكرا ىف  ميكن للشركات دخول الصناعة أو اخلروج منها-د  
.2 : قد يقوم االحتكار اخلالص على  

.  زيادة العوائد القياسية-أ  
. الرقابة على املعروض من املواد اخلام -ب  
.  براءة االختراع أو امتيازات احلكومة-ج  

.  مجيع ما سبق-د  
.3 : يكون منحىن الطلب الذى يواجهه احملتكر اخلالص  

.  سالب امليل-أ  
. قيا أف-ب  

.  موجب امليل-ج  
.  أى مما سبق-د  

.4 : اإليرادات احلدية للمحتكر هى  
.  أكرب من السعر-أ  
.  مساوية للسعر-ب  
.  اقل من السعر-ج  
.  أى مما سبق-د  

.5 : أن أفضل مستوى إنتاج للمحتكر يتحقق عند  
  .  MR = AC   -أ
  .   MR = MC   -ب
   .MC  أكرب من   MR  -ج
ن    أقل م MR  -د MC.   

:املدى القصري ىف  ميكن للمحتكر6.  
.  حتقيق أرباح-أ  

  الوصول إىل نقطة التعادل -ب
.  تكبد خسارة-ج  
.  أى مما سبق-د  
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.7 : يعترب منحىن العرض قصري املدى للمحتكر  
  .MC هو القسم املرتفع  من منحىن  -أ
  .AVC  فوق MC هو القسم املرتفع من منحىن  -ب
رتفع من منحىن   هو القسم امل-ج MC فوق  AC.  

.  ال شئ مما سبق-د  
:املدى الطويل ىف  ميكن للمحتكر8.  

.  تكبد خسارة-أ  
.  الوصول إىل نقطة التعادل بسبب دخول شركات أخرى إىل الصناعة، حبيث حترمه من أرباح االحتكار-ب  

.ة  االستمرار ىف حتقيق األرباح بسبب صعوبة أو استحالة الدخول ىف الصناع-ج  
  .LAC اإلنتاج الدائم عند أدىن نقطة على منحىن  -د

.9 :يتضمن التمييز السعرى تقاضي أسعار خمتلفة للسلعة  
.  للكميات املختلفة املشتراة-أ  
.  لقطاعات خمتلفة من العمالء-ب  

.  ىف أسواق خمتلفة-ج  
.  مجيع ما سبق-د  

:وبظروف تكلفة متماثلة، ميكن للمحتكرإطار املنافسة الكاملة  ىف حالة الصناعة العاملة ىف 10.  
.  إنتاج كمية أكرب-أ  
.  إنتاج كمية أقل-ب  
.  تقاضي نفس السعر-ج  
.  تقاضي سعر أقل-د  

.11 :ميكن للحكومة القضاء على مجيع أرباح االحتكار بوضع سعر مساو لـ  
    AC  -أ 
    AVC -ب
    AFC  -ج
   MC  -د

.12 :نب سوء توزيع املوارد فقط إذا قام جهاز التنظيم احلكومى جبعل السعر مساو لـ ميكن للمحتكر اخلاضع للتقنني جت  
    AC   -أ 
    AVC -ب
    AFC  -ج
   MC   -د
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 ضع عالمة صح أو خطأ

 
.13 . يعترب االحتكار اخلالص هو النقيض للمنافسة الكاملة    
.14 .   قد يفسر ختفيض العوائد القياسية وجود االحتكارات  
.15 . كن للمحتكر بيع أى مقدار من السلعة بسعر ثابت  مي  
MR  يقع منحىن الطلب الذى يواجه االحتكار فوق منحىن 16. .   اخلاص به  
   . P = MC  يقوم االحتكار مبعظمة األرباح عند مستوى اإلنتاج حيث 17.
.املدى القصري ىف   دائما ما حيقق احملتكر أرباح18.  
.19 .  من خالل زيادة السعر على اإليرادات احلدية  يتم قياس أرباح احملتكر  
.20 .   ميكن للمحتكر زيادة أرباحه عن طريق ممارسة التمييز السعرى  
. واخنفاض اإلنتاج أكثر مما حيدث ىف حالة املنافسة الكاملة   يؤدى االحتكار لرفع سعر السلعة21.  
. املدى الطويل ىف   ختتفى مجيع أرباح االحتكار22.  
.23 ى أرباح االحتكار إىل زيادة التباين  تؤد . الدخل ألن األشخاص ذوي الدخل املرتفع هم عادة الذين  ميتلكون أسهم الشركات ىف   
.24 .  يصحح التنظيم احلكومى لالحتكار من عملية سوء توزيع املوارد بشكل فعال  
 
 

 
 

 (X) أو (√)اإلجابة على اختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة  
 

19. (F) 13. (T) 7. (d) 1. (a) 
20. (F) 14. (F) 8. (c) 2. (d) 
21. (T) 15. (F) 9. (d) 3. (a) 
22. (F) 16. (T) 10. (b) 4. (c) 
23. (T) 17. (F) 11. (a) 5. (b) 
24. (F) 18. (F) 12. (d) 6. (d) 
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 .1 هي أحد أشكال السوق، حيث يوجد عدد كبري من الشركات اليت تقوم ببيع سلعة متمايزة، ويعـد هيكـل         : املنافسة االحتكارية 
.السوق هذا عبارة عن مزيج من كل من املنافسة واالحتكار  

 .2 ي اإليرادات احلدية مع التكاليف احلدية لعل أفضل مستويات اإلنتاج اليت تناسب املنافسة االحتكارية هو املستوى الذي يشهد تساو
وباستطاعة الشركة العاملة يف إطار املنافسة الكاملة حتقيق أرباح أو تكبـد            . بشرط أن يكون السعر أكرب من متوسط التكاليف املتغرية        

ادل هو االحتمال األغلـب     أما يف املدى الطويل، يكون الوصول إىل نقطة التع        . خسائر أو الوصول إىل نقطة التعادل يف املدى القصري        
.حدوثاً  

يسيء الشركة العاملة يف إطار املنافسة الكاملة توزيع املوارد نظراً لقيامه باإلنتاج عند سعر أكرب من التكلفة احلدية، ونظراً لكـون               3. 
العاملة يف إطـار املنافـسة   هذا ويتجنب الشركة  . الطلب على درجة عالية من املرونة لذا فإن سوء توزيع املوارد ال يكون ذا أثر كبري               

.الكاملة ممارسة سياسات تنافس ال سعريه يف حماولة منه لزيادة حصته يف السوق  
 .4 وعادةً ما تعتمـد شـركات       . يعد احتكار القلة أحد أشكال السوق، حيث يوجد عدد قليل من بائعي سلعة متجانسة أو متمايزة               

.ينها أشكال من املنافسة الالسعريهاحتكار القلة على بعضها البعض وغالباً ما حتتدم ب  
يهدف منوذج منحىن الطلب ذي التموجات إىل تفسري حالة عدم املرونة السعرية اليت متيز أسواق احتكار القلة؛ حيث يفترض هذا                     5. 

.قيف منحىن الطلب الذي يواجه كل من الشركات االحتكارية عند السعر السائد يف السو) أو احنناء(النموذج وجود متوج   
يشري التواطؤ إىل اتفاقية معلنة أو سرية بني شركات احتكار القلة لتحديد األسعار اليت ستقوم تلك الشركات بتقاضيها ولتحديـد           6. 

.هذا وحيظر القانون األمريكي اتفاقيات التواطؤ املعلنة. حصة كل منها يف السوق  
 .7 قيق قدر من األرباح يف املدى الطويل نظراً لتعذر دخول شركات            تسيء شركات احتكار القلة توزيع املوارد، ولكنها تنجح يف حت         

وعادةً ما تقدم شركات احتكار القلة على تبين برامج ضخمة للدعاية والترويج ملنتجاا، كما تم بتمايز وجـود                  . جديدة إىل السوق  
 الشركات العاملة ضـمن هياكـل أو أشـكال          السلعة، فضالً عن إنفاق مبالغ كبرية على عمليات البحث والتطوير أكثر مما تقوم به             

.السوق  
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  قائمة بأهم املصطلحات الواردة بالفصل التاسع عشر
كما تسعى تلـك القـوانني إىل إجيـاد    .  وهى تشريعات حتظر كالً من االحتكار واتفاقيات التواطؤ املعلنة        :قوانني مكافحة االحتكار  

.منافسة قابله للتطبيق  
اتفاقيات    Cartel ويعد هذا النظـام    .  وهو أحد األنظمة الرمسية اليت تتبعها شركات احتكار القلة لتحقيق حل االحتكار            :  املركزية  

.أكثر أنواع التواطؤ علناً وإشهاراً  
 وهو عبارة عن اتفاقية رمسية أو غري رمسية تربمها جمموعة من شركات احتكار القلة بغرض حتديد الـسعر الـذي سـوف                       :التواطؤ 

.حصص السوقتتقاضاه، وتقسيم   
 وهى تتمثل يف احتادات العمال ذات النفوذ، باإلضافة إىل رابطة املوردين والبائعني الذين يتعاملون مع الـشركات         :السلطة التعويضية  

.ويتم تشكيل تلك الكارتالت والرابطات بغرض محاية أعضائها من الوقوع حتت هيمنة الشركات أو املؤسسات الضخمة. الضخمة  
. وهو أحد أشكال السوق، حيث يوجد عدد قليل من بائعي سلعة متمايزة:ة املتمايز احتكار القل  

،  حيث توجد بينها فروق حقيقية أو متخيلة، وهى الفروق اليت تربزها             )وإن كانت غري متماثلة   (وهى السلع املتشاة    :  السلع املتمايزة 
.اإلعالنات ووسائل الدعاية  

حىن يظهر عليه متوج أو احنناء عند السعر السائد يف السوق، ويتم استخدامه لتفـسري أسـباب    وهو من:منحىن الطلب ذو التموجات   
.وجود ال مرونة سعريه يف أسواق احتكار القلة  

 وهى سياسة التسعري األكثر شيوعاً على أرض الواقع، وذلك بتحديد سعر السلعة من خالل إضافة نسبة                 :التسعري بإضافة هامش ربح    
.ط التكاليف املقدرةحمددة إىل متوس  

. وهى أحد أشكال السوق، حيث يوجد عدد كبري من بائعي سلعة متمايزة:املنافسة االحتكارية   
وتؤدي هذه العالقة إىل تأثر     .  وهى العالقة بني عدد صغري من كبار البائعني لسلعة واحدة ضمن نظام احتكار القلة              :االرتباط املتبادل  

. بعضهم البعضأولئك البائعني بسلوك ممارسات  
 وهى أساليب املنافسة املعروفة اليت يشيع استخدامها يف أسواق املنافسة االحتكارية واحتكار القلة، وهى منافـسة           :املنافسة الالسعريه  

.ال تعتمد على سياسات التسعري، بل على الدعاية والترويج للمبيعات، وخدمات املستهلكني، والترويج لتميز السلعة وأفضليتها  
.  وهو أحد أشكال السوق، حيث يوجد عدد قليل من البائعني لسلعة متجانسة أو متمايزة:حتكار القلةا   

كما هو احلال يف اتفاقيات  (وهى اتفاقية رمسية بني اثنني أو أكثر من شركات احتكار القلة           :  التواطؤ العلين  Cartel ، بغرض حتديد  )
.السوق فيما بينهااألسعار وحجم اإلنتاج، باإلضافة إىل اقتسام   

 وهى أحد أشكال التواطؤ غري املعلن، حيث تتمكن شركات احتكار القلة من تغيري السعر بطريقة منظمة وجمـاراة                   :الزعامة السعرية  
.تلك التغريات يف األسعار اليت عادةً ما تتحكم فيها الشركة املهيمنة يف الصناعة أو الشركة ذات الزعامة السعرية  

، والت تظهر غالباً يف أسواق احتكار القلة خـالل الفتـرات الزمنيـة    )أي اليت ال تتغري( وهى األسعار غري املرنة  :عريةالالمرونه الس  
.الطويلة نسبياً، أو حيث تسود ظروف وأوضاع تؤدي إىل حدوث تغريات مجة يف التكلفة  

.عة متجانسة وهو أحد أشكال السوق حيث يوجد عدد قليل من بائعي سل:احتكار القلة اخلاص   
وهو فهماً ضمنياً وغري رمسي بني شركات احتكار القلة          :  التواطؤ السري   بغرض – دون حاجة لعقد لقاءات بني رؤسائها أو ممثليها     –

.حتديد سعر السلعة واقتسام السوق فيما بينها  
، يف ظل توافر احلماية الالزمة من انتـهاكات          وهى عملية موازنة متطلبات الكفاءة ألغراض اإلنتاج باجلملة        :املنافسة القابلة للتطبيق   

.االحتكار واحتكار القلة  
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 تعريف احتكار القلة19.1   
 معظمة األرباح19.2   
 عوامل الكفاءة للمنافسة االحتكارية يف املدى الطويل19.3   
   19.4 احتكار القلةتعريف   

 منحىن الطلب ذو التموجات والالمرونه السعرية19.5   
 التواطؤ19.6   
 عوامل الكفاءة الحتكار القلة يف املدى الطويل19.7   

 
19.1     

 االحتكارية هـي  واملنافسة. تنطوي املنافسة االحتكارية على وجود عدد كبري من الشركات اليت تقوم ببيع سلعة أو خدمة متمايزة             

فمن ناحية تنشأ عناصر املنافسة من العدد الضخم للشركات ومن سهولة دخـول شـركات               . مبثابة مزيج من املنافسة واالحتكار    

أي تشاها مع بعـضها الـبعض وإن        (ومن ناحية أخرى تتمثل عناصر االحتكار يف متايز السلع أو اخلدمات            . جديدة إىل السوق  

 وقد يكون التميز أو االختالف يف هذه احلالة حقيقياً أو متخيالً، وتلعب اإلعالنات وغريها من وسـائل                  هذا). كانت غري متماثلة  

ومع ذلك جند أن توفر العديد من البدائل القريبة الشبه يؤدي إىل احلد من النفـوذ                . الدعاية دوراً كبرياً يف إظهار تلك االختالفات      

.االحتكاري لكل شركة  

19.1  كمتاجر البقالة وحمطات الـبرتين  . ملنافسة الكاملة أكثر أشكال أو هياكل السوق  شيوعاً يف حالة البيع بالتجزئة   تعد ا
ومن أمثلة السلع املتمايزة تلك األنواع     . وحمال التنظيف اجلاف للمالبس اليت تنتشر بكثرة يف كل مكان وعلى مقربة من بعضها البعض              

ناهيك عن األنواع املختلفة من  الصابون واملنظفات والـسجاير     ) ين والبوفارين واألناسني وغريها   كاألسرب(العديدة من أدوية الصداع     
،  إال أا تبقى ذات أمهيـة اقتـصادية          )كما هو احلال بني أنواع األسربين املختلفة      (وحىت عندما تكون تلك الفروق متخيلة       . وغريها

ع الذي يفضله مقابل فرق سعري طفيف، وطاملا كان مستعداً للسري بضعة أمتـار            كبرية، بشرط أن يكون املستهلك راضياً بشراء النو       
.إىل املتجر الذي يبيع ذلك النوع  

19.2 
وإن كـان مرنـاً      ) نتيجة لوجود فروق سعرية سلعية    (يواجه الشركة العاملة يف إطار املنافسة الكاملة منحىن طلب سالب امليل             

ويعد أفضل مستوى إنتاج للشركة العاملة يف إطار املنافسة الكاملة هو املستوى الذي يتساوى عنده    ). ة الشبه نتيجة لوجود بدائل قريب   (
MR   مع MC فعند هذا املستوى من اإلنتاج، يكون باسـتطاعة الـشركة        .  بشرط أن يكون السعر أكرب من متوسط التكلفة املتغرية         

ويف املدى الطويل، جند أن الشركات غالباً ما تتجه  . تدنية خسائرها يف املدى القصري    حتقيق أرباح أو الوصول إىل نقطة التعادل أو حىت          
إما أن تنجذب إىل صناعة ما نتيجة لألرباح اليت حتققها يف املدى القصري، وإما أن تنسلخ عن تلك الصناعة يف حالـة               : يف أحد طريقني  
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لطلبتعرضها خلسائر طويلة املدى، أمالً منها يف أن يصبح منحىن ا           d            اخلاص بالشركات املتبقية يف الصناعة مماساً ملـنحىن متوسـط 
وعندئذ تصل الشركة إىل نقطة التعادل حيث . تكلفتها (P = AC). 

19.2    يوضح القسم A    عنـد        ( وحـدة  550 إحدى شركات منافسة االحتكار، وهى تقوم بإنتاج         1-19 من الشكل
 MC = (MR 10.50$ ، وتبيع هذه الكمية بسعر على النقطة ( d ، وحتقق رحباً قدره  )  كـربح  1925$ لكـل وحـدة و   $3.50

وجتذب هذه األرباح شركات جديدة لدخول هذه الصناعة؛ األمر الذي يؤدي إىل احنراف منحىن الطلب اخلاص ذه الشركة                  . إمجايل
dإىل أسفل وجهة اليسار حىت النقطة        يف القسم    ( B وعندئذ تقوم الشركة ببيع     ).  8 وحدة بسعر    400 . فتصل إىل نقطـة التعـادل  $ 
MR  تفوق    Pونظراً ألن      (   حيث  MC = MR ، لذا فإن القسم املرتفع من منحىن   ) MC فوق  AVC ال يعرب عن منحىن عرض 

نا سـعر   ونظراً للمفاضلة بني السلع لذا  فسوف يقتصر حتليلنا على الشركات من النوع املألوف أو الشائع، إذ ال يوجد لدي                   . الشركة
.توازن واحد وكمية توازن واحدة، بل جمموعة من األسعار والكميات  

 

 
19.3     

Pتسيء شركات املنافسة االحتكارية توزيع مواردها نظراً ألا تقوم باإلنتاج حيث           تفوق    MC أنظر الشكل    ( 19-1 وباإلضافة  ) 
تلك الشركات باإلنتاج على أدىن نقطة على منحىن         إىل ذلك، ال تقوم      LAC وعلى الرغم   .  اخلاص ا كما تفعل الشركات التنافسية      

.من ذلك ال تعاين تلك الشركات من عجز شديد يف الكفاءة، وذلك لتمتعها مبنحىن طلب شديد املرونة  
 يف عمليات تنافسية ال سـعريه تتمثـل يف الدعايـة            وعلى العكس من شركات املنافسة الكاملة، تدخل شركات املنافسة االحتكارية         

واملقصود من مثل تلك اإلجراءات زيادة حصة الشركة يف السوق واالحنراف مبنحىن الطلب اخلاص ا مييناً                . واإلعالن عن متيز سلعتها   
وبينما . ىن تكاليفها إىل أعلى   ومع ذلك تؤدي تلك اإلجراءات يف نفس الوقت إىل زيادة تكاليف الشركة، واالحنراف مبنح             . وإىل أعلى 

تؤدي بعض اإلعالنات الغرض املقصود منها يف  اطالع املستهلك على اخلصائص املميزة للسلعة املعلن عنها، وبينما يليب بعضها اآلخر                    
.راط واإلسرافرغبة املستهلك يف وجود جمموعة متنوعة من السلع، إال أن الكثري من تلك اإلعالنات عادةً ما تكون باعثاً على اإلف  

19.4     
أما إذا كانت السلعة متمايزة، ال يكون احتكار القلة خالصاً أو حمـضاً،  ). أو معياري(فإذا كانت السلعة متجانسة، يكون هناك احتكار قلة خالص . يعد احتكار القلة أحد أشكال السوق، عندما يوجد عدد قليل من بائعي السلعة   

ومعىن ذلك أنه توجد عالقة ارتباط مشترك بني أولئك البائعني، وهو ما جيعل شركات احتكار القلة أكثر إقبـاالً مـن   . د قليل من كبار بائعي السلعة، ونظراً ألن ممارسات أولئك البائعني تؤثر على بعضهم البعض    نظراً لوجود عد  
.غريها على تبين سياسات تنافس ال سعريه  
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19.3   ر القلة اخلالصة يف إنتاج بعض السلع كاألمسنت واحلديد والصلب والنحاس واأللومنيوم وغريها من تشيع سياسة احتكا
ومن أمثلة صناعات احتكار القلة املتميزة صناعة السيارات والسجائر         . املنتجات الصناعية اليت يتم بيعها وفقاً ملواصفات حمددة ومعيارية        

لكهربائية، حيث تفرض  وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومعظم األجهزة ا      4 أو   3 ونظراً لوجـود  .  شركات ضخمة هيمنتها على السوق   
عالقة ارتباط متبادلة بني تلك الشركات، نالحظ أن قيام إحدى الشركات خبفض أسعارها قد يؤدي إىل استحواذها علـى إمجـايل                      

وهلذا السبب . ىن سياسة حرب أسعار انتقاميةأي أا تنتزع حصص الشركات األخرى ، األمر الذي جيعل تلك الشركات تتب      . املبيعات
يوجد ما هو أشبه بالتزام جربي من قبل شركات احتكار القلة بعدم تغيري أسعارها، واالكتفاء باملنافسة يف نواحي اجلـودة وتـصميم                     
.املنتج وخدمة العمالء والدعاية واإلعالن  

19.5     
يف منحىن الطلب الذي يواجه كل من الشركات االحتكارية عند ) أو احنناء(حيث يفترض هذا النموذج وجود متوج      .  منحىن الطلب ذى التموجات إىل تفسري حالة عدم املرونة السعرية اليت متيز أسواق احتكار القلة               يهدف منوذج 

.السعر السائد يف السوق  

وج أو االحنناء عنه أسفل منها، وذلك لعدم جلوء شركات احتكار القلة األخـرى              ويتضح زيادة مرونة منحىن الطلب فوق منطقة التم       
وكنتيجة لذلك يتميز منحىن   . مبجاراة الزيادة السعرية، حيث أا متيل باألحرى اراة خفض األسعار وليس زيادا            MR    بوجود قسم 

MCرأسي دائماً يظهر أسفل منطقة االحنناء  مباشرةً وطاملا أن منحىن           رف داخل هذا القسم الرأسي من منحىن  ينح MR  لذا تعـىن ، 
.شركة احتكار القلة باحلفاظ على أسعارها دون تغيري، أي باإلبقاء على أسعارها غري مرنة  
19.4  يف الشكل ، وإن به متوج عند السعر CEJ يظهر أن منحىن الطلب الذي يواجه إحدى شركات احتكار القلة هو 19-2
4$ السائد  دة والكمية للوح 200 الحظ أن منحىن الطلب .  وحدة CEJ   يكون أكثر مرونة فوق التموج وليس أسفله، ممـا يؤكـد 

كما نالحظ أن منحىن اإليرادات     . االفتراض بأن شركات احتكار القلة ال تقدم على جماراة الزيادات السعرية ، وتفضل جماراة خفضها              
وإن  CFGNاحلدية املناظر هو CF  ظر للقسمهي القسم املنا CE  من منحىن الطلب ، وإن GN تناظر EJ من منحىن الطلب .  
Eويتسبب التموج عند النقطة      على منحىن الطلب يف وجود انكسار بني          F G و  وميكن ملنحىن التكلفة    .   يف منحىن اإليرادات احلدية     

من منحىن) اصلأو عند املتو(احلدية لشركة احتكار القلة أن يرتفع أو ينخفض يف حدود القسم الرأسي  MR )   من MC إىل MC′  
2-19يف الشكل  .دون التأثري على احتكار القلة لتغيري حجم مبيعاا ومستوى السعر الذي تتقاضاه)   
MR =  MC عند     MR تفوق   Pونالحظ مرة أخرى أن    وهكذا ال يعرب القسم املرتفع من منحىن        .  MC      فوق  AVC    عن منحىن 
.    عرض شركة احتكار القلة  
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19.6     
، وعادةً ما يتحقق من خالل التواطؤ، عندما        ) أي تغيري ال يؤدي إىل نشوب حرب أسعار       (وهو عبارة عن تغيري منظم يف األسعار        

ولعـل أبـرز   . هذا وقد يكون التواطؤ معلناً أو سـرياً      . ال يكون هناك مفر من إجراء التغري السعري نتيجة حلدوث تغري يف التكاليف            
واطؤ العلين ما يعرف باتفاقيات        أشكال الت  CARTEL         املركزية، حيث تقوم شركات احتكار القلة بطرح إنتاج االحتكار وتقاضي  

.سعر احتكار، كما تقوم باقتسام حصص إنتاجها وأرباحها فيما بني أعضاء الكارتل  
أما يف حاالت التواطؤ السري، تقـوم       . يات املتحدة واجلدير بالذكر أن قوانني مكافحة االحتكار جترم اتفاقيات التواطؤ العلين يف الوال           

 بغية اتباع زعامة سـعرية  – دون اتصال مباشر أو عقد لقاءات هلذا الغرض –شركات احتكار القلة بإبرام اتفاقيات ضمنية فيما بينها        
.معينة أو االتفاق على اقتسام السوق فيما بينها  
19.5   ظلت شركة U.S. STEEL واملعروفة حالياً بشركة  ) ية للحديد والصلبأو األمريك ( USX  هي صاحبة الزعامـة 

ونظراً لزيادة التكاليف، قامت الشركة برفع أسعار بعض        . السعرية يف هذه الصناعة يف الواليات املتحدة حىت الثمانينيات من هذا القرن           
ومن مث  . جاراة تلك الزيادة السعرية يف غضون بضعة أيام       منتجاا، وكان لديها تصور غري معلن أن الشركات احمللية األخرى ستقوم مب           

مت إضافة زيادة سعرية منظمة، دون تعريض باقي املنتجني ملمارسات مكافحة االحتكار احلكومية ، ودون أن يؤدي ذلك إىل نـشوب                     
أخـرى للحديـد والـصلب    ويف السنوات األخرية أصبح هذا النوع من التواطؤ أكثر تعقيداً ، عندما بادرت شركات        . حرب أسعار 

وقد تؤدي الزيادة يف أسعار احلديد والصلب األمريكي إىل تشجيع استرياد تلك املنتجات من اخلارج، وعندئذ                . بإجراء زيادات سعرية  
.يقوم منتجو احلديد والصلب بالضغط على أعضاء الكوجنرس لفرض قيود االسترياد  

19.7    
عندما يكون باستطاعة شركات احتكار القلة حتقيق أرباح أو الوصول إىل نقطة التعادل أو تكبد خسائر يف املدى القصري ، فـإن                    

هـذا وتـسيء    . ذلك سيؤدي إىل خروج الشركات من الصناعة، بدالً من البقاء فيها واالستمرار يف تكبد اخلسارة يف املدى الطويل                 
يع مواردها، وان كان باستطاعتها حتقيق أرباح يف املدى الطويل، نظراً لصعوبة دخول الشركات األخرى        شركات احتكار القلة يف توز    

ومع ذلك قد تؤدي اعتبـارات الكفـاءة       . كذلك تقوم شركات احتكار القلة بالتوسع يف عمليات الدعاية وترويج املنتج          . يف الصناعة 
الصناعة، وقد تقوم شركات احتكار القلة باستخدام أرباحهـا يف أغـراض            للسماح لعدد قليل فقط من الشركات باالستمرار داخل         

أنظر املسألة (البحث والتنمية  19.17.( 
ورمبا تكون القوة االقتصادية اهلائلة اليت تتمتع ا شركات احتكار القلة الضخمة رمبا تكون قد شجعت على منـو قـوة الكـارتالت           

وقد متخض عن ظهـور تلـك       .  االهتمام حبماية نفسها من هيمنة تلك الشركات الضخمة        العمالية ورابطات املشترين والبائعني على    
وقد أدى ذلك    . الكارتالت والرابطات وجود ما يعرف بالقوة التعويضية        جنباً إىل جنب مع اخلوف من التعرض ألحكام مكافحـة     –

–االحتكار   طلبات الكفاءة اخلاصة بأحجام اإلنتاج الضخمة باحلصول على  إىل إجياد حالة من املنافسة القابلة للتطبيق، أو إىل موازنة مت  
 قدر من احلماية يف مواجهة ما قد يصدر عن شركات احتكار القلة من انتهاكات   
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 .19.1 . عرف املنافسة االحتكارية، معطيا بعض األمثلة )أ(   

.افسية واالحتكارية التنصرهاانحدد عمث  )ب        (  
:احلل  

وتنتشر املنافسة االحتكاريـة ىف  .  ميزةمتواحدة  ئعي سلعةابالعديد من جد يوحيث  السوق شكالأأحد املنافسة االحتكارية هى ) أ  ( 
ريها الىت  مثلة على ذلك صالونات احلالقة وحمطات البرتين وحمالت البقالة والصيدليات وغ          من األ و.  قطاعات اخلدمات وجتارة التجزئة   

.تقع بالقرب من بعضها البعض  
يكون هناك عـدد كـبري   ) مثلها ىف ذلك مثل حالة املنافسة الكاملة( املنافسة االحتكارية  صناعة التنافسى من أنه ىف      نصرينشأ الع ) ب(
ـ عكارى فينشأ أما اجلانب االحت.   من الشركات لدرجة أن أنشطة كل منها ال يكون له أى تأثري يذكر على الصناعة ككل               جداً  دمان

. وليست متجانسة–ة زيم متقوم تلك الشركات ببيع سلعت  
 

  
 .19.2 ؟ ما هو شكل منحىن الطلب الذى يواجه الشركات ىف حالة املنافسة االحتكارية؟  وملاذا )أ(   

  إنتاجه؟ما جيببتحديد املنافسة االحتكارية  كيف تقوم شركات ) ب(
  املدى القصري؟ىف خسائر لعاملة يف إطار املنافسة االحتكارية تكبدللشركة ا هل ميكن ) ج(

اخلـاص ـا؟    من منحىن التكلفة احلدية     لشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية       لمنحىن العرض    اشتقاق   نا هل ميكن   )د( 
اذا؟ومل  

قق أرباحا يف املدى القصري؟     سة االحتكارية  حت   ت الشركة العاملة يف إطار املناف      ما الذى حيدث يف املدى الطويل إذا كان        )هـ(
تكبد خسائر يف املدى القصري؟ توأ   

:احلل  
ذو ميل سالب بسبب متايز املنتجات، لكنه ذو مرونة مرتفعـة          للشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية يكون         منحىن الطلب     ) أ( 

.سلعةلوجود بدائل قريبة لل  
MR = MC هو املستوى الذى يكون عنده ة العاملة يف إطار املنافسة االحتكاريةلشرك أفضل مستوى إنتاج ل)ب( ـ   P أن شرط، ب

AVCتفوق    .  
تكبد خسائر يف املـدى  تتعادل، أو أن    تصل إىل نقطة ال   ، أو أن    اًقق أرباح حتأن  لشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية        ميكن ل  )ج(

د كل ذلك على مستوى مويعت.  القصري AC النسبة لـ  ب P عند مستوى اإلنتاج الذى يكون عنده MR = MC. 
فإنلذا ،  امليل سالبالشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية يكونأن ميل منحىن الطلب ىف حالة مب   )د(   P تكون أكرب منMR 

MR = MCعند مستوى اإلنتاج الذى يكون عنده  ومن هنا فإن منحىن .    MC ني السعر والكميـة، وهـى   يزة بممعالقة ب  ميدناال
ف ترتبط بالعرض، لكن منحىن      يلاوكل ما ميكننا قوله هو أن التك      .  خط العرض مبحاذاة  العالقة الالزم وجودها     MC      بذاته ال ميثـل 

.منحىن العرض  
زاد عـدد   وكلمـا   .  يف املـدى الطويـل      املزيد من الشركات للدخول ىف السوق      قصري على جذب  األرباح يف املدى ال   تعمل   )هـ(

AC ملنحىنينخفض منحىن الطلب لكل منافس إىل أسفل حىت يصبح مماساً       الشركات اليت تتقاسم السوق فيما بينها،          تصل كل من ، و
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ومن ناحية أخرى، فإن اخلسائر يف املدى القصري تتسبب ىف إغالق بعض الشركات يف املدى      .  تلك الشركات بالكاد إىل نقطة التعادل     
AC ملنحنيات ةصبح مماستحىت إىل أعلى الطلب للشركات املتبقية يات  ارتفاع منحنإىل يؤدي الطويل، مما  . اخلاصة بكل منها  

 
  .19.3 ذلـك يف     يف املدى القصري، و    إطار املنافسة االحتكارية حيث حتقق أرباحاً     ىف  إحدى الشركات العاملة    : رسم شكال يوضح  أ
(A)الرسم   .(B) يف الرسم الطويلادل يف املدى شركة حبيث تصل إىل نقطة التعنفس الو .
:احلل  
19.3  من الشكل (A) رسمىف ال 800 بإنتاج يةاالحتكارشركة العاملة يف إطار املنافسة قوم الت MR = MC حيث( وحدة  عنـد  ) 

AC = $6.25 8$، ويقوم ببيعها بسعر لى ع ( d ، ومن مث حيقق ربح لكل وحدة قدره ) 1400$ وإمجاىل ربح $1.75  املـدى ويف  .
′dالطويل، فإن املزيد من الشركات تدخل ىف الصناعة وتتسبب ىف اخنفاض منحىن الطلب ليصبح              B رسمىف ال  ( ـ امميكون  حيث  )   اًس

AC  نحىنمل وتصل الشركة لنقطة التعادل عند إنتاج ،    .6.50$ وحدة وبيعها بسعر 700
 

 
.19.4 رسم ىف ال ذلك  خسائر يف املدى القصري، و    كبد  االحتكارية وتت  ةنافسشركة تعمل يف إطار امل     يوضح   رسم شكالً   أ   (A) نفس و. 

، يف الرسم املدى الطويلشركة حبيث تصل إىل نقطة التعادل يف ال (B). 
:احلل  

MC و ACمنحنيا  4-19   ىف الشكل ىف الشكل الواردان  نفسها امه 19-3 رسم   منحىن الطلب الذى يواجه الشركة ىف ال، إال أن  
 (A) يكون أكثر اخنفاضا   (d") وعند  . d" بإنتاجاملنافسة االحتكارية قوم الشركة العاملة يف إطار ت    AC=$7.50  وحدة عنـد 550
5.25$ وبيعها مجيعا بسعر تكبد خسارة قدرها  ، وت 1237.50$  وإمجاىل خسائر قدرها،كل وحدة  $2.25 ويف املدى الطويـل،  .  

االرتفاع إىل إىل لشركة انحىن طلب سيؤدي مبمما قوم بعض الشركات باإلغالق     ست d' اجلزء  (  B ويكون مـشاا للـشكل   - 19-3 (
نحىن مل اًساكون ممحيث ي AC إنتاج قدره بنقطة التعادل  ىلإوتصل الشركة ،   6.50$وحدة تبيعها بسعر 700  الحظ أن النتيجـة  . 

 .3-19النهائية مماثلة للمسألة 
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.19.5 نافسة احتكارية البدء ىف اإلنتاج يف املدى الطويل؟ ملاذا يكون من السهل نسبيا ملن يبدأ ىف مشروع م )أ(    
؟نتاجهاإيف طرح املزيد من الشركات ء دبإىل أسفل مع اخلاص بشركات املنافسة االحتكارية منحىن الطلب نحرف ملاذا ي) ب  (  

ملاذا يكون من الصعب أو املستحيل حتديد الصناعة ىف حالة املنافسة االحتكارية؟) ج  (  
  واحد هلذا النوع من الصناعات؟زناو من سعر تمن األسعار بدالًبب وجود جمموعة فسر س) د   ( 

:احلل  
ىف اإلنتاج لعدم احلاجة إىل رأس مـال        نشاطها أن األمر ميسور نسبياً لكي تبدأ        بدء  جتد شركات املنافسة االحتكارية الراغبة يف         )أ( 

.  الصغريةبقالة أو صالون حالقة ومثل ذلك من املشروعات متجرأو خربة فنية كبرية لفتح حمطة برتين صغرية أو ضخم   
اخلاص بشركات املنافسة االحتكارية املوجـودة       متمايزة فإن منحىن الطلب      سلعةمن الشركات ىف إنتاج     أكرب   عندما يبدأ عدد     )ب( 

.السوقيف كل شركة راف إىل أسفل، نظراً الخنفاض حصة حنأخذ يف االيبالفعل   
 ال  فمثالً.  بشكل أو بآخر   ةخمتلفسلعة  الفنية ال ميكننا حتديد الصناعة ىف حالة املنافسة االحتكارية ألن كل شركة تنتج               من الناحية    )ج(

 لكنـها   ،متشاة إىل حد كبري جداً    سلع  ألن تلك ال  صناعة   للحصول على منحىن طلب ال     اخل،سكني وريفو   أميكننا اجلمع بني أسربين و    
.)منطية (لنا البياىن ال بد أن يقتصر على شركةلذلك فإن حتلي. متماثلةليست   

 

 
 يف املـدى  تـوازن أى أنه حىت ىف حالة وجـود       . بينها فروق بسيطة فروق طفيفة ىف السعر      توجد  الىت  ذلك تسمح لنا السلع      ك  )د( 

زن واحـد يـشمل    وا من سعر ت    بدالً – سلعة متمايزة لكل  واحد  سعر  أي   –ن  لتوازمن أسعار ا  جمموعة   فسوف يكون هناك     ،الطويل
.الصناعة بأكملها  
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 .19.6   :بالنسبة لكل منطويل يف املدى الللمنافسة االحتكارية الكفاءة عوامل ناقش 

.املواردوزيع ت) أ         (   
.مدى استغالهلاحجم املصانع و) ب        (  

:احلل  
MC أكرب منالذي تتقاضاه الشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية          الطويل يكون السعر     ىاملديف   لتوازنىف حالة ا  ) أ  (  آلخـر   

ملثـل   منحىن الطلـب  وإن كانت حالة غري حادة نظراً ألن ، املواردهو ما يؤدي إىل وجود حالة من سوء توزيع        و .وحدة يتم إنتاجها  
.سالبال هميلمرتفع املرونة على الرغم من هذه الشركة يكون   

ـ ،رأينا فيما سبق أنه ىف حالة التوازن يف املدى الطويل يكون منحىن الطلب لكل شركة مماسا ملنحىن التكلفة املتوسطة هلا                 ) ب( صل  وت
 نقطـة علـى     دىن يسار أ   ما تكون إىل   فإن نقطة التماس دائماً   ، لذا   أن منحىن الطلب ذو ميل سالب       ومب. تعادلال إىل نقطة كل شركة   

AC منحىن الشكلني نظر أ(للشركة    19-3 4-19 و أقل قليال من أفضل حجـم  تقوم باستغالل نطاق لذلك فإن الشركة تستهلك . )
 مما كان ممكناً يف ظروف أخرى   من الشركات ىف الصناعة   عدد أكرب   ويسمح ذلك بوجود    .  يف املدى الطويل   نزاتوللمصنع عند نقطة ال   

لة  أنظر املسأ ( 19.7 اليت يكـون   و،ىف حمطات البرتين وصالونات احلالقة وحمالت البقالة وغريها"  الشديداالزدحام"ذلك ن أمثلة  وم. )
.بعض الوقت لولمخيف حالة كل منها   

.19.7 نياملسألتالواردة يف  ةلشركلقارن بني وضع التوازن يف املدى الطويل   19.3 19.4 و ـ ،  سة ووضع التوازن لشركة ىف حالة مناف
نحىناملنفس بكاملة   AC  . 

:احلل  
ىف الشكل   نالحظ   19-5 النقطة   أن     ) E′ ( املنافـسة االحتكاريـة ىف   العاملة يف إطـار   هى نقطة التوازن يف املدى الطويل للشركة         

19.3  املسألتني 19.4 و AC نحىناملنفس بوإذا كانت تلك الشركة ىف حالة منافسة كاملة .   ج عند النقطة فإا كانت ستقوم باإلنتا،
E 6.50$ تكون والسعر للشركة ىف حالة املنافسة االحتكارية   اإلنتاج  لذلك فإن تكلفة    .  عند التوازن يف املدى الطويل      مـن   بدالً  $6 
700وكمية اإلنتاج    900 من    بدالُ  ومبا أن كل شركة يف حالة       . مواردهاوزيع  تتعاين من ضعف     وكنتيجة لذلك فإن الشركة      - وحدة 

حتكارية تنتج أقل مما باستطاعتها، لذا فإن هذا الفرق مسح ملزيد من الشركات األخرى بالوجود، مما يؤدي إىل وجود فائض                 املنافسة اال 
 ألنه مبجرد خـروج بعـض       ،اخلسائر يف املدى الطويل   يستمر حدوث   وىف بعض األحيان    . من السعة ومن مث حالة من ازدحام السوق       

".صناعات مريضة"ويشار إىل تلك الصناعات أحيانا باسم . بسبب اجلهل أو األمل اخلادعالشركات تدخل شركات أخرى حملها إما   
.19.8   ما هى املنافسة الالسعرية؟ وملاذا تقوم ا الشركات ىف حالة املنافسة االحتكارية وال تقوم ا ىف حالة املنافسة الكاملة؟ )أ( 

لى منحنيات الطلب والتكلفة للشركة؟ ما هو تأثري الدعاية ومتايز املنتجات ع)ب        (  
؟سلعة وتكاليف الدعاية ومتايز الزايا ما هى م)ج        (  

:احلل  
وتلجأ إليها الـشركات ىف حالـة       . سلعة يشري مصطلح املنافسة الالسعرية إىل الدعاية والعروض اخلاصة وخدمة العمالء ومتايز ال            )أ  ( 

وال حيدث ذلك ىف حالة     . نافسنيتفوق سلع وخدمات امل   ومن نوعها   دة  ي فر ا أو خدما  اتجااملنافسة االحتكارية إلقناع العمالء بأن من     
، كما أن السلعة متجانسة وذات مواصـفات  السوقالسائد يف سعر البمن السلعة  بيع أى كمية    ها ميكن شركة ألن كل    كاملةاملنافسة ال 

.قياسية موحدة  
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إىل أعلى مما يـسمح  اخلاص بالشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية منحىن الطلب ف ينحر سلعة،عند جناح الدعاية ومتايز ال   ) ب(

ـ . حصة أكرب من السوقاجتذاب أو  سعر أعلى قليالً  تقاضي  بهلا   تتـسبب ىف زيـادة   سلعة وعلى الرغم من ذلك فإن الدعاية ومتايز ال
MC و AC  منحنىي احنرافتكاليف الشركة و     TR  زيادة    إىل ؤدين ذلك ي  أطاملا  سلعة  ام بالدعاية ومتايز ال   جيب القي هذا و .  إىل أعلى  

TCو   ـ حيال إال أنه عادة ما يكون من الصعب التنبؤ بدقة         . وبذلك تقوم الشركة بزيادة إمجاىل أرباحها      .   سلعةتأثري الدعاية ومتايز ال
TRعلى  . وأرباح الشركة  

فائدة كبرية على الشركات ب الدعاية أنواعبعض  تعود   )ج( – املستهلك ف. املستمرينالتغري كهذا يضج بالديناميكية و ىف عامل والسيما  
 هاوتـصميم خصائـصها   مثل التباين ىف سلعةكما أن بعض أشكال متايز ال     . ائدهاو اجلديدة وف  كثرياً ما يكون على علم ودراية بالسلع      

ا تليب أذواق     وغري ذلك ي   اوألواإال أن تلك العوامل غالبا ما تكـون  . هلكني ورغبتهم ىف التنوعخمتلفة للمستعد ذا نفع كبري، نظراً أل
فالدعاية الزائدة عن اللزوم ال تؤدى إال إىل ارتفاع التكاليف والذى يتحول إىل زيـادة ىف     . زائدة عن احلد ىف حالة املنافسة االحتكارية      

.السعر  
 

19.9 . عرف احتكار القلة )أ ( .  
احتكار القلة؟ألسواق  أمهيةكثر السمة األ هى  ما)ب         (  

سعرية؟ وملاذا؟ ال هل تكون الشركات ىف حالة احتكار القلة ىف منافسة سعرية أم منافسة )ج         (  
:احلل  

. نائيـا فإذا كان هناك بائعني فقط يكون احتكـارا ث . عدد قليل من بائعى السلعة عندما يوجد ا     السوق   وضعاحتكار القلة هو    ) أ  ( 
وإذا كانـت املنتجـات     . صخالحالة احتكار قلة    ينطوي األمر على    ) مثل احلديد أو النحاس أو األمسنت     (وإذا كان السلعة متجانسة     

واحتكار القلة هو أكثر صور السوق شيوعا ىف جماالت التـصنيع   . يكون لدينا احتكار قلة متمايز    ) مثل السجائر أو السيارات   (متمايزة  
 وبراءات  والتحكم ىف مصادر املواد اخلام     ، احلجم وفوراتأى  (االحتكار  العامة املؤدية إىل حدوث     سباب  األنفس  نشأ ل ت وهى   ،احلديثة

). واالمتيازات احلكوميةاالختراع   
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.  وجيعله متميزا عـن أشـكال الـسوق األخـرى          ،احتكار القلة ت  امسهو أهم   داخل الصناعة   شركات  الاالعتماد املتبادل بني    ) ب(
 فإن قيام   ،د عدد قليل من الشركات ىف حالة احتكار القلة        ووجبسبب  أى أنه   .  عدد الشركات  اد املتبادل هو نتيجة طبيعية لقلة     واالعتم

حرف إىل   فإن منحىن الطلب للشركات األخرى سوف ين       ،محلة دعائية ناجحة أو تقدمي موديل أفضل      تبين  أى منها خبفض أسعارها أو      
وجد نظريـة عامـة   ت وال ،تلف من شركة ألخرىالذي خي رد الفعل  ، وهو  من الشركات األخرى    ومن مث يكون هناك رد فعل      .أسفل

.بعينهانماذج المثلة ويتلخص يف بعض األوكل ما لدينا هو . الحتكار القلة  
). هسـعري  الأى منافـسة    (  وخدمة العمالء والدعاية   سلعة عادة ما تتنافس الشركات ىف حالة احتكار القلة ىف اجلودة وتصميم ال            )ج(
ميكن للشركة  وبالتحديد  . وف من اندالع حرب أسعار    اخلسعرية هو   النافسة  ام الشركات على الدخول يف امل     دإقعدم  يف  سبب  لعل ال و

يف الـشركات األخـرى   حجم مبيعـات  خفض كبري ىف ها من إحداث  ميكنسلعتها، وهو ما    خفض سعر   العاملة ضمن احتكار القلة     
ومن هنا ميكننا القـول أن سياسـة   .  فأكثررث أكافض أسعارهانتقامية، وذلك خب اتإجراءتبين إىل ركات  بتلك الشمما يدفعه الصناعة،  

. االستراتيجيات العسكريةرمبا  أو ، الشطرنج أو البوكرةلعبمع تشابه إىل حد كبري تاختاذ القرارات ىف حالة منافسة القلة   
.19.10 علماء االقتصاد ؟ل ةفوعرما هى األشكال األربعة للسوق امل) أ (    

  ىف البداية ؟واقعيةملاذا نقوم بدراسة األشكال األكثر تطرفا واألقل ) ب          (
:احلل  

واألشكال الثالثة األخرية تنـدرج  .  واملنافسة االحتكارية واحتكار القلة واالحتكار اخلالص كاملةاألشكال األربعة هى املنافسة ال    ) أ  ( 
.لتنظيم حتليالمني هذه األشكال األربعة علماء االقتصاد بفرق وي. ملةحتت اسم املنافسة غري الكا  

هذين الشكلني مهـا     ألن   ،) اخلالص أى املنافسة الكاملة واالحتكار   (نقوم ىف البداية بدراسة األشكال املتطرفة من تنظيم السوق          ) ب(
أمـا  . الشكلني مها األكثر اكتماال من الناحية النظريـة       واألهم من ذلك أن هذين      . من الناحية التارخيية  أول تطور من أشكال السوق      

معظم أحناء العـامل،  ىف يف النشاط التجاري لى الرغم من أما أكثر واقعية عف) املنافسة االحتكارية واحتكار القلة ( ن  ان اآلخر جاالنموذ
.وينقصهما الكثري من الناحية النظريةال يكفيان إال أما   

 
  

 .19.11 MR ومنحىن   املموج، ارسم شكال يوضح منحىن طلب        )أ(   الذى يوضح أن الشركة العاملـة يف       MC ومنحىن   ، املناظر له  
.موجاملالذى يكون عنده منحىن الطلب  عند السعر يقوم بالبيع القلة ر احتكا  

 الذى تقوم عنده الشركة بـالبيع  MC املناظر له؟ وما هو نطاق MR ملنحىن الطلب ؟ وملنحىن موجكيف ميكن تفسري الشكل امل    )ب(
 عند نفس السعر؟
:احلل  

ىف الشكل) أ (  CEJ  19-6 بالتموج عند   ( E  MR هو منحىن CFGN كما أن.  قلةهو منحىن الطلب لشركة ىف حالة احتكار ) 
تقوم الشركة بإنتاج    و. اخلاص بالشركة  300 MR منحىن   حيث يقطع (  وحدة    MC  منحىن  وتبيع بسعر    )  $6 عند النقطة    (  d     .(

                                
وهو مرتفع  . لسوق عند الكمية املباعة   يف ا عند السعر السائد    ظهر مموجاً   منحىن الطلب الذى يواجه الشركة ىف حالة احتكار قلة ي         ) ب(

العاملة يف نفس   برفع أسعارها فإن الشركات األخرى       احتكار القلة    العاملة يف إطار  ألنه إذا قامت الشركة     . التموجاملرونة فوق منطقة    
فإن ومن ناحية أخرى . عمالئهاذات السعر املرتفع أغلب  ومن مث تفقد الشركة      فعل مماثل، لن تقوم ب  الصناعة   d مرونة يكون ذا درجة  

سوف تلجأ الشركات األخرى     ف ،خبفض أسعارها لة  العاملة يف إطار احتكار الق    ألنه إذا قامت الشركة     . التموجمنطقة  أقل بكثري أسفل    
. الـسوق تقريبـاً  تها من حصإال بنفس لشركة هكذا ال حتتفظ او، األسعارالعاملة يف نفس الصناعة مبحاكاة الشركة األوىل يف خفض          
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اشتقاق اجلزء كن  ومي CF من منحىن   MR اجلزء خالل  من  CE من   d ،كما ميكن اشتقاق   GN من   EJ ومنحىن .   MR قطـة   بـه ن 
عند النقطة ) عد التموج سبباً يف االنفصال    وي( تظهر مباشرة أسفل منطقة التموج      انفصال   E على    d    مـن    MC راوح  وميكن أن يت   . 

$3 إىل     .P=$6 و Q=300 عند MR ويظل متقاطعا مع $5

 
 

 .19.12   ؟موج ما الذى حيققه منوذج منحىن الطلب امل )أ( 
قاطع منحىن ما الذى حيدث إذا ت) ب          ( MC جديد مرتفع مع منحىن MRإىل اليسار وأعلى من اجلزء األفقى له ؟  

AVC فوق MC هل ميثل ذلك اجلزء املرتفع من )ج          ( ملاذا ؟و منحىن العرض ؟   
:احلل  

ىف واسعة النطاق   ات  وجود تغري وذلك يف حالة     ،ميكن لذلك النموذج إعطاء تفسري منطقى جلمود السعر ىف أسواق احتكار القلة           ) أ  ( 
.إال أنه ليس ذو نفع ىف تفسري كيفية وجود األسعار السائدة أو نشأا. ظروف التكلفة  

إذا تقاطع منحىن    ) ب( MC      جديد مرتفع مع منحىن MR فإن تلك الـشركة وغريهـا مـن    ،  إىل اليسار وأعلى من اجلزء األفقى له    
نظر اجلزء أ (  التواطؤخاللمن ىف األسعار أو مقصودة  زيادة منظمة ا حتدثها عادة معندو. الشركات سوف ترغب ىف زيادة األسعار

19-6 .(  
P ، حيث تواجه الشركة منحىن طلب سالب امليل، جند أن      املنافسة غري الكاملة  وغريها من أشكال     القلة   احتكار ىف حالة    ) ج( تفوق  

 MR MR=MC حيث  عند مستوى اإلنتاج    ليس هو مـنحىن   AVC  فوق MC من منحىن رتفع فإن اجلزء امل،ونتيجة لذلك . 
ومرة أخرى البد لنا من استنتاج وجود عالقة بني        . العرض اخلاص بشركة احتكار القلة     MC MC منحىن   والعرض، إال أن  لـيس   

.اخلاص بشركة احتكار القلةمنحىن العرض هو   
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.19.13 ي سرالتواطؤ الوالتواطؤ؟ املقصود بكل من  ما  )أ(   t ؟علين ؟ التواطؤ ال  

؟أهم معوقاتهتواطؤ؟ وما هى إىل حدوث الما هى القوى املؤدية ) ب          (  
  ؟ وكيف يعمل؟لكارتل ما هو ا)ج          (

  السعرية ؟ وكيف تعمل؟زعامة ما هى ال )د          ( 
:احلل  

.  فيما بينها   أو كيفية تقسيم السوق    ااألسعار الىت يتقاضو  بشأن  لتواطؤ هو اتفاق رمسى أو غري رمسى بني شركات احتكار القلة            ا) أ  ( 
يف مكافحة االحتكار   ني  انو ق اتفاقيات الكارتل، واليت تعد غري شرعية مبقتضى       مثل   ،ويشري مصطلح التواطؤ العلين إىل االتفاقات الرمسية      

 وهـو أمـر ال جيرمـه        -ة السعرية ماع مثل الز  -ري الرمسية االتفاقات غ عبارة عن   فهو  سري  أما التواطؤ ال  . يةاألمريكالواليات املتحدة   
.القانون  

وميكن استخدامها لتحاشـى حـروب   . ىف أسواق احتكار القلةتبادل بني الشركات    طبيعية لالعتماد امل  النتيجة  هو ال التواطؤ  يعد  ) ب(
لكن كلما ازداد عـدد الـشركات       . حتكار التواطؤ هى قوانني مكافحة اال     اتعوقهم م ألعل  و. األسعار ومن مث زيادة أرباح الصناعة     

 ، وقيام الشركات األعضاء بالغش    -دسامثل الك –كما أن األحوال االقتصادية السيئة      . تواطؤال ثوتعذر حد  كلما   سلع، ال زايوازداد مت 
. على التواطؤكلها عوائق تؤثر سلباً  

بغـرض  فيما بينـهم،    م السوق   استقااألسعار أو   حكم يف   يف العمل معاً بغرض الت    ملنتجني  شتراك ا رمسي ال شكل  هو  أما الكارتل ف   )ج(
 ،املركـزى ما يعـرف بالكارتـل    اً هوتطرفأشكال الكارتل أكثر لعل و. األخرى إليهامنع دخول الشركات و أرباح الصناعة  ةعظمم

 لكنها على الرغم مـن  ،دةغري قانونية ىف الواليات املتحأصبحت اتفاقيات الكارتل    نا هذه   ماييف أ و. يةراحتكؤسسة ا والذى يعمل كم  
.حتكار القلةاليت ينطوي عليها نظام اذلك تساعدنا ىف فهم بعض املمارسات وامليول   

ىف الواليـات   ال تعد ممارستها    و.  القلة ىف أسواق احتكار  ليت تشيع ممارستها    االسري، و طؤ  أحد أشكال التوا   الزعامة السعرية هى      )د( 
عادة مـا تقـوم     ، فعندما يكون التغري ىف األسعار حتميا بسبب التغري ىف التكاليف         . ج عن القانون   يف الوقت احلايل مبثابة خرو     املتحدة

ضمىن بأن الشركات األخرى ىف الـصناعة سـوف        وجود تفاهم    بناء على    ،الشركة املسيطرة أو األكثر كفاءة بالبدء ىف رفع األسعار        
تعـريض شـركات    دون ،سعاراألحرب يؤدي ذلك إىل جتنب أخطار و.  قليلةأياميف غضون جتارى الزيادة ىف السعر بشكل أو بآخر    

. مكافحة االحتكارنيانولوقوع حتت طائلة قاحتكار القلة ل  
.19.14   نـسة، متجاسـلع   مركزى ينتج   كارتل    والتكلفة احلدية ل    ،يرادات احلدية  واإل ، يوضح منحنيات الطلب   رسم شكالً أ  )أ(  

. الصناعةوسعرج انتإواستخدم تلك املنحنيات لتحديد   
؟ء املتواطئنيعضااألاإلنتاج واألرباح بني وزيع تللكارتل كيف ميكن ) ب          (  

:احلل  
D (منحىن طلب السوق على السلعة    يواجه   هفإنلذا   ،يتصرف كما لو كان حمتكراً    املركزي  الكارتل  احتاد  مبا أن   ) أ  (      ىف الـشكل   

 19-7 MR  (هرتبط ب ملايرادات احلدية   ومنحىن اإل )   و).   MC  ∑      هو حاصل مجع منحنيات MC   فوق AVC      جلميـع أعـضاء 
نـتج  ي ملا كان الكارتل يسلك سلوك احملتكـر، لـذا فإنـه   و.  اإلنتاجثبات أسعار عناصربافتراض  الكارتل   300 حيـث ( وحـدة     

MR=∑MC P = $4.50 السعر دد وحي، ) على(  D وتعتمد أرباح الكارتل على ).  AC إلنتاج  Q =300. 
(ميكن احلصول على إمجاىل إنتاج الكارتل       و) ب( 300 وصـوالً إىل    إلنتاج  الستمرار يف ا  السماح لكل عضو من األعضاء با     ب)  وحدة 

7-19 ىف شكل MC= $3 ) MR = ∑MC يثحالنقطة  مع اسـتمرارها ىف  (إغالق أقل املصانع كفاءة على  ذلك طويوقد ين ). 
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لكميات الىت ينتجها   إما بناًء على ا    ،م أرباح الكارتل على األعضاء بالتساوى     استقميكن ا بعد ذلك   و).  األرباح صول على جانب من   احل
.بالتفاوض واملساومة أو ،كل عضو  

 
 .19.15  تواجهان منحىن ومها   ،)احتكار ثنائى (اخلالصة  قلة  ال احتكار   اتصناعإحدى  ن ىف   اتماثلن مت افترض أنه ال توجد إال شركت     أ

الشكل  ب واردالك  ذلثل ل امالسوق امل طلب  إمجايل   19-7 MC  منحىن  من الشركتني لديها  افترض أيضا أن كالً   و.   لذلك اخلاص اثل مم
الشكل   ىفككل  بالكارتل   19-7 كل  ه  اتقاضب أن ت  ارسم شكال يوضح الكمية الالزم لكل من الشركتني إنتاجها والسعر الذى جي            . 

.تواطؤتراض عدم جلوئهما إىل الفمنهما، با  
:احلل  

8-19ىف الشكل  جند أن  ،  D  وحدة 200  بإنتاج الشركتنيقوم كل من تو. بالتساوىالشركتان  همساقالذي تتو طلب السوق   ه
وذلك عند ( MR = MC P=4$ تتقاضى و )  عند ( D لذلك فإنه بشكل عام يتم بيع  ).  4$ وحدة ىف السوق بسعر 400 علـى   ( 

d.( 
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.19.16 فترض أنه ىف املسألة أ  19-15 ية منحىن  كان للشركة الثان MC أكثر اخنفاضا ويتقاطع مع MR2 1$ عند .  
.حهااربإمجايل أ ةعظمتقاضاه ملرغب أن تإنتاجها والسعر الذى تيف  كل من الشركتني رغبرسم شكال يوضح الكمية الىت تأ) أ (   

سعرية؟لعامة ا تواطؤ؟ وما هى عالقة ذلك بالزحالة عدم حدوثىف النهائية النتيجة عليه كون تأن جيب ما الذى ) ب(  
:احلل  

من الشكل   ) أ  (  =P 4$ وحدة وبيعها بسعر 200 تريد الشركة األوىل إنتاج      19-9 كما يف املسألة  (  8-19 و الشكل 19.15  أما ).
250الشركة الثانية فتود إنتاج  =P 3.50$  وبيعها بسعر ) mr2=MC2 (  وحدة عند ( d2.(  

ص ىف املسألة خالنا وجود احتكار ثنائى   حيث أننا افترض   ( ة متجانس سلعةمبا أن ال  ) ب( 19.15 األقـل  –فإن الـشركة األوىل  لذا  ،)
=P 3.50$  وحدة عند 250 بيع  سوف تكون جمربة على -كفاءة مبا أن ( أرباحهاإمجايل من معظمة تتمكن  ومن مث لن ،  mr1 أقل 

Q=250 عند   MC1من   الزعامة  كلما متكنت من تبؤ مكاا الطبيعي يف        وكلما كانت شركة االحتكار الثنائى أكرب وأكثر كفاءة          ). 
 معظمة  يعينال  لو كان ذلك    و حىت   ، بعض األرباح  حتقيقالذى يسمح للشركة األخرى باالستمرار ىف السوق و       ، وحتدد السعر    السعرية
كثر كفاءة للوقوع   األكة  األقل كفاءة عن مزاولة نشاطها بسبب اإلفالس، فقد تتعرض الشر         لشركة  توقفت ا ألنه إذا   . ( أرباحهاإمجايل  

). حتت طائلة القانون بسبب احتكارها للسوق  
 

 
  

.19.17 لدخول ىف صناعات احتكار القلة؟ختلقة اليت تواجه ا ما هى بعض العوائق الطبيعية وامل )أ(    
القلة؟ما هى التأثريات الضارة احملتملة الحتكار ) ب          (  
  ما هى التأثريات املفيدة احملتملة الحتكار القلة؟) ج          (

:احلل  
مقارنـة  العوائق الطبيعية لدخول أسواق احتكار القلة مثل السيارات أو احلديد و الصلب أو األلومنيوم هى صغر حجم األسواق                ) أ  ( 
بعـض العوائـق    أما  . املطلوبة للبدء ىف إنتاج كفء    اإلنتاج  عناصر   وضخامة رؤوس األموال وختصص      ،جم األعمال مرتفعة الكفاءة   حب
مقيـداً   أو وعندما يكون دخول السوق مغلقاً. أو االمتيازات احلكوميةاالختراع هى التحكم ىف مصادر املواد اخلام و براءات    ختلقة ف امل

.حتقيق أرباح يف املدى الطويلمن  مكنتتاحتكار القلة العاملة ضمن صناعة  فإن الشركات ،)املعتاداألمر وهو (على األقل   
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: إىل السلبيات التالية  يف املدى الطويل    ميكن أن يؤدى احتكار القلة      ) ب( (1) P زيادة  ن  ع   MC  املـوارد    وزيـع   تضعف  مما يعىن     
. ىف صناعة احتكار القلة   ات  لشركبني ا االقتصادية   LAC عادة ما يكون السعر أكرب من        (2) .  يف أسواق احتكار القلة       ال تقوم    (3)

باإلنتاج عند أدىن نقطة على منحىن       احتكار القلة عادة    شركات   LAC . (4) سلعة  بإنتاج  احتكار القلة    عندما تقوم إحدى شركات      
. اجلديدةاملوديالتاإلعالن عن  فقد يتم إنفاق مبالغ أكثر من الالزم على الدعاية ومتمايزة،  

 يف إطار األوضاع اليت تنطوي عليهـا سياسـة   )وغريهاواألملنيوم  احلديد والصلب   السيارات و مثل  (قد يتعذر إنتاج بعض السلع       ) ج(
إىل درجـة جتعـل     تكـاليف   حيث ترتفع ال  (ىف إطار املنافسة الكاملة     املنافسة الكاملة، وذلك ألسباب متعلقة بالتكنولوجيا املتاحة، و       

ة تقوم بإنفاق جزء كبري من أرباحهـا علـى البحـث             القل احتكاروباإلضافة إىل ذلك فإن شركات      ). إنتاجهان  جم ع حتالشركات  
قـائم  ىف إطار تعمل بعض أن ذلك يؤدى إىل تقدم تكنولوجى أسرع ومستويات معيشة أرقى مما لو كانت الصناعة عتقد ال  وي ،والتطوير
معلومات، كما أن متيز السلع يعد ذا       مبا يلزمهم من    املستهلكني  د   فإن بعض الدعاية هلا فائدا ألا مت       وأخرياً.  بدرجة أكرب  نافسةعلى امل 

.عمالء املختلفنيإرضاء األذواق املختلفة للقيمة اقتصادية ال ميكن االستهانة ا، حيث أنه يعمل على   
 
.19.18 :بالنسبة لكل منأشكال املعروفة يف السوق ألربعة لتوازن املدى الطويل يف  الكفاءة عوامل قارن بني   

.إمجاىل األرباح) أ (   
.توزيع املوارد )ب(  

  .LAC )ج(
. اخلاصة بيع عروض ال )د(   

:احلل  
ميكـن  إال أنه   .  ختتلف ىف األشكال املختلفة للسوق      قد  منحنيات التكلفة  مور الصعبة، ألن  ألمن ا ه  ليهذا السؤال واإلجابة ع   يعد  ) أ  ( 

إىل املنافسة الكاملة واحتكار القلـة  لة يف إطار العامالشركات تصل  أوالً. حبذرفسريها تم تة، بشرط أن ي   ماعفتراضات ال بعض اال وضع  
ومن ناحية أخـرى فـإن شـركات        . هالذلك فإن املستهلك حيصل على السلعة بتكلفة إنتاج       . طويلىف توازن املدى ال   نقطة التعادل   

مما يؤدي ن األحباث والتطوير إال أن تلك األرباح قد تؤدى إىل املزيد م    . حتقق أرباحا يف املدى الطويل    عادة ما   االحتكار واحتكار القلة    
. تطور تكنولوجى أسرع وارتفاع مستوى املعيشة يف املدى الطويلإىل حدوث   

ج عند انتقوم باإلعلى الرغم من أن شركات املنافسة الكاملة ىف حالة التوازن يف املدى الطويل ت) ب( P=MC  فإن شركات املنافسة ، 
MC أكرب من Pغري الكاملة تنتج عند   ، بينما يعاين االقتصاد من ملواردوزيع اتتعاين شركات املنافسة غري الكاملة من ضعف  لذلكو . 

ـ رب  أكتقاضي سعر بإنتاج أقل وة الشركحيتمل قيام ،أى أنه ىف ظل أى صورة من صور املنافسة غري الكاملة     . واردسوء توزيع امل   يف  همن
، ملا تتميـز بـه   واحتكار القلة منه ىف حالة املنافسة االحتكارية اخلالص  كار  االحتيت  ويكون الفارق أكرب ىف حال    . املنافسة الكاملة حالة  

. من طلب مرتفع املرونةاملنافسة االحتكارية  
نقطة على منحىن دىن على الرغم من أن شركات املنافسة الكاملة تقوم باإلنتاج عند أ          ) ج( LAC تمـل  حي ال ،توازن املدى الطويليف  

إال أن .  به على وجه اإلطالق   شركات املنافسة االحتكارية   ، ويستبعد قيام    ملنفس الع واحتكار القلة ب  شركات االحتكار   كل من   م  ياق
عـدد قليـل مـن      تكون الصناعة يف حاجة سـوى ل      ال  حبيث   بالنسبة للسوق     جداً  عادة ما يكون كبرياً    ةءاكفتميز بال  امل داءحجم األ 

.ها الباهظةتكاليفمنفرة بسبب إما مستحيلة أو  تكون املنافسة الكاملة ،وىف ظل تلك الظروف. الشركات  
رتفـع  ي ، بينما الكاملةاجم عن الترويج املبالغ فيه للمبيعات عن الصفر يف حالة املنافسة النيزيد حجم اإلهدار أن  ال حيتمل     أخرياً  )د( 

.احتكار القلة واملنافسة االحتكاريةحاليت ىف   
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 .19.19 املضادةالقوة " ما املقصود مبصطلح ) أ(  ؟وما دورها وفائدا يف األنظمة االقتصادية احلديثة "     
  ؟املقصود باملنافسة القابلة للتطبيقما ) ب          (

:احلل  
 الذين يتعـاملون مـع     نيبائعمشترين وال لواالئتالفات الضخمة ل   يةعمالالحتادات  زيادة نفوذ اال   إىل   )القوة املضادة ( يشري مصطلح     )أ( 

                     لـذلك فـإن شـركة عمالقـة مثـل          .  النفوذ اهلائـل لتلـك الـشركات العمالقـة         محاية أنفسهم من  بغرض  رية  الشركات الكب 
 General Motors) ( والشركات الثالثة الكربى ىف صناعة السيارات تشترى . واجه احتاد قوى مثل احتاد عمال صناعة السيارات ت

تبيع إنتاجها إىل   ضخمة  الالتعاونية  ة  يشركات الزراع الو. أو اخلمس الكربى ىف صناعة الصلب     الصلب اخلاص ا من الشركات األربع       
هذا النفـوذ، وبالتـايل     ستخدام  ال ا إساء تمالحاد من قوة أسواق احتكار القلة و      مما يؤدي إىل احل   . شركات صناعة األغذية الكربى   

ىف مجيع أسـواق احتكـار      مبستوى مرض دائماً    أو  درجة واحدة   مجيعها ب لكن القوى املضادة ال تعمل      . االقتصاد أكثر تنافسية  يصبح  
أن وكالء  مثالًنجد ف. القلة General Motors) ( . احلد من نفوذ الشركةليسوا ىف موقف يسمح هلم ب   

ت شركات االحتكار  إىل موازنة متطلبات الكفاءة لإلنتاج الضخم مع احلماية من انتهاكا         ) املنافسة القابلة للتطبيق  (يشري مصطلح   ) ب(
ويعترف أنصار املنافسة القابلة للتطبيق بأن املنافسة الكاملة غالباً ما تكون أمراً مستحيالً، أو أا قد تؤدي إىل تكاليف                   . واحتكار القلة 

ؤسـسات أو  ومع ذلك، فهم يرون أنه توجد حاجة دائمة للحد من اهليمنة االقتصادية اليت تتمتـع ـا امل     . باهظة ومنفرة للمستثمرين  
وقد تؤدي املنافسة القليلة للتطبيق إىل قيام احلكومة بتقنني املرافق العامة، أو إصدار قـوانني مكافحـة احتكـار                   . الشركات الضخمة 

.    مناهضة للتواطؤ العلين، باإلضافة إىل تشجيع منو القوى املضادة  
  .19.20  ، لإلنتـاج قدرةف امليلالتك هامش ربح معني إىل متوسط اسعار بإضافة ما حيددون األ  كثرياًغالبا ما يقال أن رجال األعمال       

ـ تحدث  ن معظم ما ي   يدعي البعض أ  ولذلك  .  نحىن الطلب أو منحنيات التكاليف الىت يواجهوا      الدقيق مل شكل  الألم ال يعرفون      هعن
  االامات؟ مثل هذهضحد كيف ميكنك .ال عالقة له بالواقع" ياًأكادمي "يعد حديثاًاالقتصاد اجلزئى علم 

:احلل  
ومن الصحيح أيضا أنه ىف      ، اليت يواجهوا  ن شكل منحىن الطلب أو منحنيات التكاليف      غالباً ما جيهلو  من الصحيح أن رجال األعمال      

ـ   إضافة نسبة معينة  مع   ،إلنتاجة املقدرة ل  كلفستوى متوسط الت  معند  معظم احلاالت يقوم رجال األعمال بتحديد األسعار         امش ، أو ه
شرط املستويات السعرية املتسقة مع  عن  كثرياً  تلف  خت أسعارها عند مستويات     تقوم دائماً بوضع  إال أن تلك الشركات الىت      . ددحمربح  

MR=MC تجربـة   عن طريـق ال   –أما الشركات الىت تنجح ىف تقدير أفضل األسعار         . طويليف املدى ال  ، عادة ما تتعرض لإلفالس       
  . أيضاًتوسعطويل، بل ورمبا أمكنها التظل ىف السوق يف املدى ال، ومن مث تحقيق أرباحلأكرب فرصة ي تتمتع ب فه-واخلطأ

كـاليف  لتعمليـات تقـدير ا    وميكن أن تكون دراسة املبادئ العامة للطلب واإلنتاج والتكاليف ذات فائدة بالغة ىف توفري إرشادات ل               
وباإلضـافة إىل   . سياسات اإلنتاج والتسعري  اختيارها ل أن تستخدمها عند     للشركة   نوهى أيضا طريقة منطقية وعقالنية ميك     . راسعواأل
 أنه ىف بعض األحيان قد      ةالحظومع ذلك جيب علينا م    .  ذات الصلة  مجع البيانات على  ملدير املتيقظ   شجع ا  فإا بالتأكيد سوف ت    ،ذلك
أحـد  يـرد   و. تعرف بالضبط ما هو هذا السعر      حىت إذا كانت     ها،حاربأؤدى إىل معظمة    ذي ي السعر ال يف تقاضي    الشركة   غبال تر 

(B) 19.16أسباب ذلك ىف املسألة  خرى األشركات عدم تشجيع ال لسبب آخر هو أن الشركة قد تقوم خبفض األرباح طوعاًمثة و . 
.الصناعةعلى دخول   
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.1 :أشكال، حيث يوجد أحد  املنافسة االحتكارية إىلحيشري مصطل   
.العديد من البائعني لسلعة متجانسة) أ (   
.العديد من البائعني لسلعة متمايزة) ب(  

.عدد قليل من البائعني لسلعة متجانسة) ج(  
.عدد قليل من البائعني لسلعة متمايزة) د (   

2 : منحىن الطلب الذى يواجه الشركة العاملة يف إطار. : املنافسة االحتكارية يكون   
.ملرونةتفع اومرامليل سالب ) أ (   

.رونةنخفض املومامليل سالب ) ب(  
.ياًأفق) ج(  

.ة املرون ال ائي) د (   
3 ه أفضل مستوى إنتاج للمنافس االحتكارى هو اإلنتاج الذى يكون عند. : 

) أ (  MR تساوى AC.  
) ب( MR تساوى MC.  
) ج( MR أكرب من MC.  
) د (  MR أقل من MC.  

.4   :  االحتكارية يف املدى القصري املنافسةالشركة العاملة يف إطارإن 
.لتعادتصل إىل نقطة ال) أ (   

.قق أرباحاحت) ب(  
.تكبد خسائرت) ج(  

.أى مما سبق) د (   
.5 :يف املدى الطويل إن الشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية   

.تكبد خسائرت ) أ (   
.تعادلتصل إىل نقطة ال)   ب(  

.قق أرباحاًحت)  ج (   
.ا سبقأى مم) د (   

.6 :يف املدى الطويل إن الشركة العاملة يف إطار املنافسة االحتكارية   
قوم باإلنتاج عند ت) أ (  P أكرب من MC. 

نقطة على منحىن دىن نتج عند أتال ) ب( AC. 
. سعرية ال منافسةتدخل يف) ج(  

.مجيع ما سبق) د (   



 126 

7 ؟ بشكل أوضحاحتكار القلةيعرب عن أى من األمثلة التالية .   
.سجائرصناعة ال) أ (   

.دنأحد املصالونات احلالقة ىف ) ب(  
.ندأحد املحمطات البرتين ىف ) ج(  

.وسط بالواليات املتحدةاألواليات الغرب  ىف محمزارعو الق) د (   
8 :منحىن العرض يف املدى القصري ىف حالة احتكار القلة هوإن .   

منحىن من اجلزء املرتفع ) أ (  MC. 
منحىن من تفع اجلزء املر) ب( MC فوق AVC. 
منحىن من اجلزء املرتفع ) ج( MC فوق AC. 

.الشىء مما سبق) د (   
9 : يستخدم منحىن العرض املموج لتفسري.  

.التواطؤ) أ (   
.املنافسة السعرية) ب(  

.مجود السعر) ج(  
.الزعامة السعرية) د (   

10 : الزعامة السعرية هى.  
.أحد صور التواطؤ العلين) أ (   

.سريحد صور التواطؤ الأ) ب(  
.غري قانونية ىف الواليات املتحدةتعد ) ج(  

.تستخدم لتفسري مجود السعر) د (   
11 : إىليف املدى الطويلسيؤدي ا  إذا تكبدت شركة ىف حالة احتكار القلة خسائر يف املدى القصري، فإن ذلك .  

.ج من السوقوراخل) أ (   
. ىف السوقالبقاء)  ب(  

.تعادل نقطة الالوصول إىل) ج(  
. سبقاأى مم) د (   

12 :الشركة ىف حالة احتكار القلةإن  .  
تقوم باإلنتاج عند ) أ (  P أكرب من MC. 

نقطة على منحىن دىن قوم باإلنتاج عند أتعادة ما ) ب( AC. 
.تعادل يف املدى الطويلتصل إىل نقطة ال) ج(  

.سعريةال ىف منافسة تدخل ال ) د (   
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13 .يف املدى القصرياملنافسة الكاملة أرباحاً قق الشركة العاملة يف إطار حتدائما ما .   
14 بـدائل   التـوافر   دوداً بناء على مدى     كون حم يحتكارية  الاملنافسة ا الذي تتمتع به الشركة العاملة يف إطار        االحتكاري  إن النفوذ   . 

.سلعةالالشبه بقريبة ال  
15  .LAC نقطة على منحىن دىنعند أاملنافسة االحتكارية املة يف إطار نتج الشركة العت. 
16 .نافسة الالسعريةيف عمليات امل ة االحتكاريةاملنافسشركات   تدخل.  
17 .ملنافسة االحتكاريةأحد خصائص ا هو سلعمتايز ال.   
18 .حتكاريةخرى للمنافسة االاأل أحد السماتلصناعة ا الشركات إىلدخول يعد وجود قيود حتد من .   
19 .ىف منافسة سعريةاحتكار القلة شركات دخل عادة ما ت.   
20 .راسعاأل زيادةخفض و ىف اري بعضها البعض طبقا لنموذج منحىن الطلب املموج، فإن شركات احتكار القلة جت.   
21 ي تتبعها الشركات األخرى يف لتحديد الشركة صاحبة الزعامة السعرية، لكشركات احتكار القلة ممثلو  تقابل  ي سريىف التواطؤ ال  . 

.يةريسعتالسياساا   
22 .ة، على العكس من شركات احتكار القلة املتمايزةصالشركات احتكار القلة اخليوجد اعتماد متبادل بني .   
23 .غري قانوىن ىف الواليات املتحدةعمالً  علينالتواطؤ اليعد .   
24 .ل يف املدى الطويحتقق شركات احتكار القلة أرباحاً.   
 
 

 (X) أو (√)اإلجابة على اختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة  
 

19. (F) 13. (F) 7. (a) 1. (b) 
20. (F) 14. (T) 8. (d) 2. (a) 
21. (F) 15. (F) 9. (c) 3. (b) 
22. (F) 16. (T) 10. (b) 4. (d) 
23. (T) 17. (T) 11. (a) 5. (b) 
24. (T) 18. (F) 12. (a) 6. (d) 

 
  
  
  
  
  
  


